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Carta ao Médico
EDITORIAL

Já dizia o romancista francêsMarcel Proust: “A viagem da descoberta não
depende de visitar novas terras, distantes, mas de ver o mundo com novos
olhos”. E, para enxergar o mundo de uma forma diferente, é preciso, antes de
tudo, inovar. A humanidade está no patamar atual de desenvolvimento devido
a sua capacidade e vontade de criar e recriar. Baseados nesse princípio, esta-
mos, constantemente, verificando possibilidades de mudanças para crescer-
mos e irmos além.

Para que a inovação aconteça, é precisomobilizar pessoas e fazer com que
elas se sintam parte de uma mudança, adotem essa ideia e contribuam para a
sua propagação. Esse é nosso desejo para a Unimed Federação Minas. Para
tornar a inovação parte de nossa atuação, bem como das Singulares, aborda-
mos, nesta edição da revista Conexão Unimed, os caminhos para o alcan-
ce desse objetivo. O tema é discutido e muito bem-apresentado por Mario
Persona, consultor renomado nas áreas de comportamento, estratégia e mar-
keting. Em entrevista exclusiva, ele afirma que as pessoas, assim como as em-
presas, devem vivenciar, constantemente, um ciclo que se baseia na criação,
na inovação e na mudança.

No ano de 2014, conseguimos colocar grande parte dessa atitude em prá-
tica, por meio de ações com médicos cooperados e colaboradores. Também
continuamos a investir na prestação de serviços e produtos diferenciados e a
apostar no crescimento a partir do aprendizado.

Paralelamente, as Singulares também realizaram importantes investi-
mentos. A Unimed Guaxupé, por exemplo, realizou o primeiro cadastro de
medula óssea no Sul de Minas Gerais. Já a Unimed Juiz de Fora se destacou
no Fórum do Institute for Healthcare Improvement (IHI) com o projeto de de-
sospitalização, que visa analisar os parâmetros da saúde com foco na preven-
ção. As Unimeds foram reconhecidas, ainda, pelo Índice de Desempenho da
Saúde Suplementar (IDSS), que avalia o desempenho das operadoras de
saúde. Esses e outros exemplos bem-sucedidos estão ilustrados nas páginas
desta publicação.

Todo esse trabalho é fruto da constante inovação e do aperfeiçoa-
mento técnico aliado a uma atuação padronizada e integrada de nos-
sas cooperativasmédicas, o que condiz como nosso principal objetivo:
manter a excelência e conquistar resultados cada vez mais promisso-
res. E é em busca dessas realizações que estamos trabalhando.

Boa leitura!

MarceloMerghMonteiro
Presidente Executivo
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Capa

77 1100 1133

Comitê Técnico Nacional de
Produtos Médicos da Unimed
do Brasil atua para conter custos
abusivos praticados no país

Ações de atenção integral
à saúde são unificadas em
uma única marca:
Viver Bem

Mario Persona destaca a
importância da inovação,
criação e mudança para

a carreira e a vida pessoal

Marketing

Selo Unimed Federação Minas
de Excelência Educacional incentiva
a geração de conhecimento
nas cooperativas

Universo
Unimed

Universo
Unimed
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Credenciado

2222 2244

Gestão Ação
Social

Unimed Federação Minas é destaque
na campanha Eu Ajudo na Lata,
com a doação de 13 cadeiras de
rodas a pessoas necessitadas

2266

Aqui tem
Unimed

Com três séculos de história,
Tiradentes, no Campo das
Vertentes, encontra vocação
para sediar festivais

Iniciativas de endomarketing
fortalecem o negócio e
agregam diferenciais à
gestão administrativa

Universo Unimed - Singulares mineiras se destacam no ranking nacional
do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar

Universo Unimed - Legislação no sistema cooperativista médico é discutida
por parlamentares e dirigentes da Unimed do Brasil 

Universo Unimed - Convênio auxilia magistrados na resolução de questões
judiciais que envolvam a saúde suplementar

Universo Unimed - Em abril, lideranças do Sistema Unimed Mineiro recebem
treinamento ministrado pelo especialista em judicialização, Daniel Wang

Estetoscópio - ANS divulga novas regras para operadoras de plano de saúde

Suplemento Saúde - Cooperativas apostam em inovação

Tempo livre -O fascínio pela literatura, o prazer de andar de bicicleta e o valor
do tempo dedicado à família
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Integração e profissionalismo são as
palavras-chave do intenso trabalho que a
Unimed Federação Minas desenvolve
junto às cooperativas filiadas. Um dos re-
sultados dessa atuação pode ser com-
provado com o novo ranking do Índice-
de Desempenho de Saúde Suplementar
(IDSS), divulgado recentemente pela
Agência Nacional da Saúde Suplementar
(ANS), com base no exercício dos planos
de saúde em 2013. A Unimed Vale do Ca-
rangola conquistou o primeiro lugar na-
cional, com índice de 0.94657. 

“O primeiro aspecto significativo
para essa conquista é a profissionaliza-
ção do setor. Nós, da Federação, estamos
sempre preocupados em capacitar nos-
sos profissionais de modo a fazer com
que o serviço oferecido tenha um alto
nível de qualidade”, afirma o presidente
da Unimed Federação Minas, Marcelo
Mergh Monteiro. 

Outro aspecto, segundo ele, que
contribuiu para esse resultado foi o res-
peito à filosofia do cooperativismo e o
intercâmbio entre as Singulares. “Por

mais que as cooperativas sejam indivi-
dualizadas, elas seguem alguns parâme-
tros e regras, proporcionando força ao
Sistema e à marca Unimed. Todas devem
prestar um bom serviço para que o clien -
te se sinta seguro em qualquer lugar que
ele esteja.”

Para José Ricardo Souza de Andrade,
diretor-presidente da Unimed Vale do
Carangola, o destaque da cooperativa se
deu através da união de toda a equipe.
“Isso é sinal de que os nossos colabora-
dores e prestadores de serviços estão fa-
zendo um bom trabalho e que estamos
em sintonia em busca de um atendi-
mento de qualidade. Mais que isso, o re-
sultado também valoriza as pequenas
singulares”, ressalta.   

Além da Unimed Vale Carangola,
mais 15 cooperativas da Unimed Federa-
ção Minas elevaram suas notas na ava-
liação do IDSS, com notas entre 0,80 e 1,
faixa considerada a de melhor classifica-
ção. Esse resultado representou uma
evolução da avaliação do Sistema Uni-
med mineiro de 25% para 45%.

UNIVERSO UNIMED

O índice faz parte do Programa de Qualificação de Saúde
Suplementar da ANS e é calculado a partir de indicadores defi-
nidos, no total de 30, que dizem respeito às dimensões Atenção
à Saúde, Econômico-financeira, Estrutura e Operação e Satisfa-

ção do Beneficiário. As notas de classificação variam de 0 a 1 e as
operadoras de saúde são classificadas de acordo com este crité-
rio: muito ruim (zero a 0,19), ruim (0,20 a 0,39), regular (0,40 a
0,59), bom (0,60 a 0,79) e muito bom (0,80 a 1).

IDSS e sua abrangência

Qualidade e
crescimento
constante

Sistema Unimed
mineiro é destaque

no ranking do Índice
de Desempenho da
Saúde Suplementar
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Cláudio Laudares destaca o lançamento
do Selo de Excelência Educacional

PARA PARTICIPAR,
SIGA O PASSO A PASSO:

1º - As Unimeds interessadas devem
acessar, até o dia 5 de junho, o site
www.unimed.coop.br/selodeexce-
lencia, a partir de abril de 2015. O
acesso acontece mediante login e
senha, que serão disponibilizados
pela Unimed Federação Minas.

2º - A comprovação dos treinamentos
se dará por meio de certificado, que
deverá ser postado no sistema pela
participante até o dia 16 de setem-
bro. Serão válidos treinamentos pre-
senciais e a distância e não serão
considerados certificados referentes
a participação em congressos.

3º - Todas as postagens serão comprova-
das mediante auditoria externa, reali-
zada durante o mês de novembro.

4º - A premiação de 2015 acontecerá nos
dias 10 e 11 de dezem bro, durante o
evento Unimed 3D. As premiações
serão divididas entre os selos Dia-
mante, pontuação acima de 90%;
Ouro, pontuação entre 77 e 88,99%;
Prata, pontuação entre 66 a 76,99%; e
Bronze, pontuação entre 50 e 65,99%.

Em caso de dúvida,
envie um e-mail para

selodeexcelencia@unimedmg.coop.br.

Selo de Excelência
Educacional

Em busca do
aprendizado contínuo

Para reconhecer as práticas de âm-
bito administrativo e pedagógico que
visam ao desenvolvimento educacional e
profissional de médicos cooperados, con-
selheiros, dirigentes e colaboradores do
Sistema Unimed do Estado de Minas Ge-
rais, foi criado o Selo Unimed Federação
Minas de Excelência Educacional. A ini-
ciativa, instituída pelo Conselho Federa-
tivo, busca incentivar a geração de co-
nhecimento e circulação de informações
nas Unimeds mineiras.

Todas as Singulares federadas do Sis-
tema Unimed mineiro, as Infrafederativas
e o Comitê Regional II podem conquistar o
Selo de Excelência Educacional. As Singu-
lares serão classificadas em diferentes ca-
tegorias, de acordo com a soma dos pontos
obtidos pelos profissionais nos treinamen-

tos realizados ao longo do ano. As capaci-
tações serão definidas conforme o perfil e
as funções de cada participante. Por exem-
plo, novos médicos cooperados poderão se
inscrever nos cursos de Legislação Coope-
rativista, Sistema Unimed e Judicialização
da Saúde, assim como os médicos coope-
rados, dirigentes, conselheiros e colabora-
dores terão à disposição uma grade de
cursos recomendados.

A classificação acontecerá de forma
progressiva, considerando o percentual de
pontos das pessoas treinadas conforme a
carga horária mínima. O método para o
cálculo será equivalente à pontuação geral
obtida dividida pela pontuação máxima
que pode ser alcançada pela Singular, po-
dendo variar de acordo com o número de
participantes - uma Unimed que possua
10 profissionais terá, no máximo, 100 pon-
tos. Além disso, os profissionais que fre-
quentarem algum dos treinamentos per-
mitidos até 2014 também poderão se ins-
crever, mas essa participação correspon-
derá a menos cinco pontos. 

Para o diretor de Integração e Mer-
cado, Cláudio Laudares, o lançamento
desta iniciativa representa um reconheci-
mento e homenagem às Singulares que
mais investiram no seu capital humano.
“Acreditamos que, ao potencializar o de-
senvolvimento educacional, estimulamos
as cooperativas médicas a promover a ca-
pacitação, atualização e desenvolvimento
de habilidades dos seus profissionais, tor-
nando-os capazes de enfrentar, com mais
preparo, os desafios do mercado”, diz.

As Unimeds participantes serão pre-
miadas durante o Unimed 3D, evento que
acontecerá em dezembro de 2015. As pre-
miações serão cumulativas, e as coopera-
tivas poderão se inscrever anualmente.

Selo Unimed Federação Minas de Excelência
Educacional premia cooperativas que mais
se destacam na geração de conhecimento

http://www.unimed.coop.br/selodeexce-
mailto:selodeexcelencia@unimedmg.coop.br
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Considerado o segundo maior do
Sistema Unimed nacional, ao reunir cerca
de 800 pessoas, em sua maioria lideran-
ças das cooperativas médicas do Sis-
tema, para alinhar estratégias entre os
três estados, com foco único na geração
de melhores resultados, o Simpósio das
Unimeds ES, MG e RJ é um encontro
anual que promove importante espaço
de discussão para conscientização e es-
treitamento do relacionamento entre os
dirigentes do Sistema Unimed e políti-
cos. “Procuramos sempre conscientizar
os deputados de que, antes de sermos
uma operadora de saúde, somos uma
cooperativa, com interesses distintos e
que visa ao atendimento de qualidade. O
nosso trabalho é o de buscar um trata-
mento diferenciado em relação às nor-
mas e à tributação da Agência Nacional
de Saúde (ANS) regida pelo governo”, ex-
plica o diretor de Controle da Unimed
Federação Minas, Paulo César Rangel. 

Durante o evento realizado no ano
passado, em Ouro Preto, foi promovido
um painel político com a presença de par-
lamentares para discutir o papel do poder
público no cooperativismo médico. De
acordo com o deputado federal e médico
sanitarista Lelo Coimbra, o sistema já
amadureceu e evoluiu consideravelmen -
te. “A política deve ser construída a favor
das boas causas e ser um instrumento de
defesa dos interesses coletivos e seg-
mentados, como é o caso do cooperati-
vismo”, enfatiza.   

Esse estreitamento também é defen-
dido pelo economista e deputado federal
Reginaldo Lopes. “O Brasil precisa de al-
gumas mudanças estruturais e de uma

reforma política e tributária mais pro-
funda, assim como o cooperativismo ne-
cessita de mais segurança jurídica, visto
que tem uma importância relevante no
sistema de saúde brasileiro. O compro-
misso com essas causas deve ser refor-
çado diariamente pelos parlamentares.
Só assim a sociedade ganhará com as
mudanças”, avalia.  

Para o deputado Domingos Sávio, o
cooperativismo é hoje um sistema impres-
cindível para o país. “Não dá para imaginar
o setor de saúde sem o trabalho que a Uni-
med vem realizando. É a via de equilíbrio, a
referência que a sociedade deve ter para se
organizar politicamente melhor”, analisa. 

Marcus Pestana, economista e depu-
tado federal, pontuou, ainda, a necessidade
de haver mais estabilidade regulatória pa -
ra os envolvidos no sistema de saúde bra-
sileiro. “É preciso mais previsibilidade e um
horizonte para os atores sociais se progra-

marem. A vida precede a lei, e a Unimed é
uma realidade de êxito, e nós temos que
aprender com essa experiência e traduzi-
la em um marco legal”, explana. 

Projetos em andamento
Dentre os projetos relacionados ao

cooperativismo médico que tramitam no
Congresso Federal, destaque para a atua-
lização e normatização da Lei 5.764, que
rege o sistema cooperativista no Brasil. “É
uma lei de 1971 e precisa ser atualizada,
em função de todas as mudanças que a
saúde brasileira vivenciou desde então”,
esclarece Paulo Rangel. Outra iniciativa
defendida e apoiada pela Unimed do Bra-
sil diz respeito à criação de um plano de
cargo, salário e carreira de médico. “En-
tendemos que essa conquista será vital
para o avanço do sistema cooperativista
e a melhoria da qualidade do serviço
prestado”, finaliza.  

Representantes do poder público e dirigentes do Sistema Unimed se encontram em painel político

Parlamentares e dirigentes do Sistema Unimed mineiro debatem a
importância de mudanças na legislação do sistema cooperativista médico

Unindo forças
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Mais segurança para operadoras de
saúde, pacientes, hospitais e judiciário.
Esse é o principal benefício do convênio
assinado entre o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), o Instituto Brasileiro
para Estudo e Desenvolvimento do Setor
de Saúde (Ibedess) e a HC Coop Coopera-
tiva de Trabalho dos Médicos do Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Trata-se de uma
prestação de serviço de suporte técnico
médico, por meio da elaboração de um do-
cumento técnico da área de saúde, para
auxiliar os magistrados na tomada de de-
cisões em questões judiciais que envol-
vam a assistência à saúde suplementar. 

“Este documento é de suma impor-
tância na questão da qualidade técnica
das decisões, já que, no ato judicial, são
considerados todos os aspectos da evo-
lução das tecnologias médicas, fato que
evita distorções e excessos contidos nas
reclamações e, o mais importante, não
coloca em risco a saúde dos pacientes e
a condução do trabalho dos profissio-
nais”, explica Helton Freitas, presidente
do Ibedess.  

O convênio já vem sendo utilizado
desde 2014 pelas operadoras de saúde,
como a própria Unimed, que faz a gestão

dos recursos dos clientes e já teve alguns
pareceres judiciais por meio da utilização
deste recurso. Um exemplo é a Unimed
Governador Valadares, que se beneficiou
do suporte técnico e mantém um pro-
cesso em andamento. 

Como o processo é feito?
Durante o momento de instrução do

processo, o magistrado faz a solicitação
de provas, que, no caso, são os documen-
tos técnicos, para, então, entrar com o jul-
gamento da ação judicial. É nesse mo-
mento que o Núcleo de Avaliação de Tec-
nologia em Saúde (Nats) avalia o caso
concreto apresentado no processo judi-
cial e descreve um documento técnico,
elaborado por um profissional qualificado
e especialista no assunto, com um ma-
peamento bibliográfico para cada ação.

O documento pode abranger infor-
mações mais pontuais, caso a ação judi-
cial necessite de uma resposta imediata
e sem a necessidade de um aprofunda-
mento complexo a respeito do tema;
notas técnicas com casos específicos e
que merecem maior atenção; análise de
cenários; recomendação sobre riscos,
benefícios ou não do tratamento solici-
tado pelo paciente, entre outros dados.  

Para Helton Freitas, a agilidade de
respostas por parte do Nats é o grande di-
ferencial em questão, “pois permite aos
magistrados tomarem decisões com a
agilidade e a fundamentação técnica ne-
cessárias”. 

O presidente do Ibedess, Helton Freitas,
ressalta a importância do convênio para
melhor condução dos processos judiciais 

Convênio oferece aos magistrados bagagem técnica para
auxiliá-los em tomada de decisões

aaççõõeess  jjuuddiicciiaaiiss
MMaaiiss  sseegguurraannççaa  eemm
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Preço
regulamentado e justo

aumento do número de beneficiários na
última década, cerca de 19,7% nos planos
individuais, 4,3% nos coletivos por ade-
são e 106,6% nos empresariais, gerou uma
despesa de R$ 23,3 bilhões em assistência
à saúde entre janeiro e março de 2014. Isso
representou 81,1% dos R$ 28,7 bilhões em
contraprestações pagas às 1.260 operado-
ras no trimestre. “O desperdício gerado
pelo sobrepreço de OPME entra nessa
conta e impacta os resultados distribuídos
aos cooperados, restringindo uma melhor
remuneração”, pontua Hugo Borges. 

Integração nacional
Para conter a prática de preços abusi-

vos pelos fornecedores de materiais mé-
dico-hospitalares e combater o crescimen-
to de custos assistenciais, o CTNPM visa
uniformizar os valores no território brasi-
leiro e reduzir a diferença entre produtos
similares. A iniciativa, que representa 20
milhões de beneficiários, atua nas frentes
política, jurídica, técnico-científica, entida-
des de saúde e relações públicas. 

Entre as soluções está a interação
mais direta com o governo federal, insti-
tuições de saúde pública e suplementar,
classe médica e judiciários, para fomen-
tar a aplicação de uma regulamentação
jurídica, técnica e comercial das OPME,
com foco na qualidade, proteção dos con-
sumidores, ética profissional e no equilí-
brio financeiro do setor. 

A coordenadora de Custos Assisten-
ciais da Unimed Mercosul e da frente téc-

“Medicina de qualidade é acessível e
justa.” Com essa reflexão, o anestesiolo-
gista e presidente da Unimed Juiz de fora
e da Intrafederativa Zona da Mata mi-
neira, Hugo Borges, define a essência do
trabalho do Comitê Técnico Nacional de
Produtos Médicos (CTNPM) da Unimed
do Brasil, do qual é coordenador médico.
Criado em 2009, no Comitê Nacional de
Integração (CONAI), o grupo atua estrate-
gicamente a favor da regulação das dis-

torções nos preços de órteses, próteses e
materiais especiais (OPME).

Esse é o principal problema de aces -
so aos materiais médico-hospitalares,
prejudicando os segmentos de saúde su-
plementar e pública, médicos e pacien-
tes. “O custo final é exorbitante, e a
distorção acontece na cadeia de distri-
buição, que inclui altas cargas tributárias
e margens de lucro”, relata Hugo Borges.
Por ano, estima-se que os gastos com
OPME representem cerca de R$ 12 bi-
lhões dos recursos da saúde no Brasil.
“As distorções chegam a 900% e há
casos em que atingem 3.000% do valor
inicial. Uma prótese de joelho, com custo
de produção de R$ 2.096, chega ao preço
de R$ 18.362”, acrescenta. 

Segundo Hugo Borges, o problema
compromete os resultados da saúde pú-
blica, cujos recursos são, historicamente, in-
feriores às demandas, e das operadoras, pois
aumenta o custo assistencial. “Se refletir-
mos sobre a matemática da saúde suple-
mentar, perceberemos que as despesas têm
um aumento proporcional (ou maior) ao das
receitas. Esse gap é progressivo e vem es-
trangulando o equilíbrio financeiro do seg-
mento. É preciso reduzir desperdícios.” 

O Caderno de Informações de Saúde
Suplementar, da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), aponta que, em
2013, a receita do setor superou R$ 110,7
bilhões. Em contrapartida, as despesas as-
sistenciais chegaram a quase R$ 92 bi-
lhões. O levantamento concluiu que o
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Hugo Borges aposta no CTNPM para a
regulamentação dos preços de órteses e próteses
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Com uma forte atuação em
cinco frentes, entre elas a
política e técnico-científica,
o CTNPM da Unimed do
Brasil trabalha para conter
custos abusivos de OPME

nico-científica do CTNPM, Andréa Berga-
mini, esclarece que a realização de reu-
niões periódicas facilita o acesso do
Sistema Unimed ao Fórum de Defesa do
Consumidor, Conselho Federal de Medi-
cina (CFM), Associação Médica Brasileira
(AMB), Ministérios Públicos Estaduais,
Câmara de Deputados, entre outras enti-
dades. “Fortalecemos parcerias para bus-
car ações que inibam os desvios e de-
nunciem as más condutas éticas e co-
merciais, possibilitando uma atuação
mais eficaz dos órgãos competentes para
efetivar determinações de normatização
de mercado”, enfatiza. 

Por meio das frentes de entidades de
saúde, são promovidas câmaras técnicas
que atuam de forma proativa nas constru-
ções científicas de utilização das OPME.
“Desenvolvemos um trabalho conjunto
com o Colégio Nacional de Auditores e a
Câmara Técnica Nacional de Medicina Ba-
seada em Evidência”, detalha Andréa Ber-
gamini. Outra questão trabalhada é a
incorporação acrítica das novas tecnolo-
gias. “Todas as negociações e decisões se
baseiam nas diretrizes e recomendações
desses fóruns.”

Também foi criado um canal de co-
municação para que as novas tecnologias
sejam apresentadas a este grupo, antes
da disponibilização para uso. “O objetivo
é garantir que as novidades sejam aplica-
das com critério, por meio de protocolos,
pesquisas, testes e aprovações científi-
cas”, reforça Hugo Borges. Entre outras

conquistas está a mobilização de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar o mercado de insumos
médico-hospitalares. “Requerida em fe-
vereiro de 2014, e decorrente de uma Au-
diência Pública na Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara dos Deputados,
as atividades dessa CPI devem começar já
neste ano”, acrescenta. 

Negociação comercial com a indústria
O CTNPM realiza, ainda, negocia-

ções comerciais mensais diretamente
com a indústria de OPME. “Em cinco
anos, evitamos desperdícios de R$ 408
milhões”, contabiliza Hugo Borges. So-
mente em 2013, o Sistema Unimed
pagou R$ 39 milhões por insumos que
custariam R$ 71 milhões. 

Entre as linhas de produtos, cujos
custos foram reduzidos, estão a hemodi-
nâmica, ortopedia de trauma e de coluna.
O stent coronário reduziu de R$ 18 mil
para R$ 8,5 mil, os parafusos para coluna
passaram de R$ 5 mil para R$ 1,5 mil, en-
quanto a prótese de quadril primária bai-
xou de R$ 30 mil para R$ 11 mil. 

“A iniciativa cria um balizamento de
preços, por meio de uma tabela de custos.
Ela tem se tornado uma referência interna
e externa ao Sistema Unimed”, destaca
Hugo Borges. Essa nova postura na área
médica inibe a prática de abusos pela ca-
deia de distribuição, regularizando o co-
mércio. Nesse processo, segundo o coor-
denador, o médico tem um importante

papel como agente de regulação desse
mercado, conhecendo o preço real dos
materiais e entendendo os impactos que
as distorções causam no sistema de
saúde. “O médico deve sempre priorizar a
vida do paciente, prescrevendo materiais
e cirurgias indispensáveis à melhoria da
saúde, com custos mais justos. Também
pode contribuir oferecendo até 48 horas
para a cooperativa pesquisar a melhor re-
lação custo x benefício.”
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Para Andréa Bergamini, encontros entre represen-
tantes do setor favorecem a discussão do tema 
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O CAMINHO
A SEGUIR

Daniel Wang,
especialista em
judicialização,
realiza treinamento
para orientar 
nas Unimeds

Daniel Wang,
especialista em
judicialização,
realiza treinamento
para orientar 
nas Unimeds

Recorrer à Justiça para ter acesso a
tratamentos complexos, próteses e me-
dicamentos tornou-se uma grande fonte
de desequilíbrio no sistema de saúde na-
cional. Primeiro porque existem casos
que não consideram a efetividade e se-
gurança do que está sendo pleiteado, o
que significa que alguns procedimentos
não são sequer baseados em evidência
científica. Segundo porque as decisões
geram custos elevados para a saúde su-
plementar e exigem revisão constante
na formação de preços dos produtos co-
mercializados. 

Para discutir o fenômeno da judicia-
lização, o professor em saúde e direitos
humanos da Queen Mary University of
London (Inglaterra), Daniel Wang, irá mi-
nistrar treinamento durante o encontro
das principais lideranças do Sistema
Unimed mineiro, a ser realizado no dia 9
de abril. Dirigentes, gerentes e advoga-
dos das cooperativas estão convidados a
participar. “Trata-se de um tema muito
atual e que faz parte do nosso dia a dia. A
partir da experiência do Daniel Wang
com o setor de saúde pública, queremos
abrir espaço para uma reflexão interna e,

dessa forma, criar um nivelamento e ali-
nhamento de tese em todo o Estado”,
antecipa Fernanda Guimarães, gestora
jurídica da Unimed Federação Minas. 

Estudioso do impacto que os litígios
têm sobre o Sistema Único de Saúde
(SUS), Daniel Wang também pretende
compartilhar avanços que estão sendo
alcançados pela Saúde Suplementar em
outros países, além de discutir os impac-
tos da judicialização no sistema de
saúde e as premissas que norteiam as
decisões judiciais no Brasil. “A intenção
é expor como o assunto é tratado em lu-
gares como Londres (Inglaterra), África
do Sul e Canadá e mostrar as mudanças
que poderiam ocorrer também no mer-
cado nacional”, afirma.

Enquanto aqui as sentenças dos juí-
zes são motivadas pela sensibilização
com o estado de saúde do paciente, em
outros países, o julgamento é realizado
a partir de uma série de critérios e ava-
liações. “No Brasil, os magistrados não
têm a visão do todo, como o custo que
essa decisão representa para o sistema
de saúde, os pacientes que deixarão de
ser atendidos para o seu cumprimento,

bem como a efetividade, a segurança e
até o custo-efetividade do que está
sendo pleiteado”, pondera o especialista. 

No exterior, como ele destaca, a
qualidade da decisão envolve um estudo
mais aprofundado. “Quando o plano de
saúde afirma que não pode fornecer de-
terminado medicamento, são considera-
das todas as circunstâncias que levaram
àquela posição.” A partir do momento
que os principais atores são verificados,
a assertividade das sentenças tende a
ser mais ampla. “É preciso estar emba-
sado em evidências. O processo também
deve ser mais aberto e transparente”,
acrescenta.

Diante dessas experiências compar-
tilhadas, a expectativa é de que, durante
o treinamento, sejam fornecidos subsí-
dios técnicos que fundamentem a atua-
ção dos profissionais das Unimeds.
“Queremos que haja uma conscientiza-
ção geral, uma abertura de olhar para o
tema. Precisamos dessa unidade do
grupo para que as demandas judicializa-
das estejam com os fundamentos e a
tese bem-alinhados”, reconhece Fer-
nanda Guimarães.

UNIVERSO UNIMED
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MARKETING

Viver bem
Ações de atenção integral à saúde do Sistema Unimed são unificadas

em uma única marca. Mudança agrega mais valor ao negócio
Uma experiência única, independen-

temente de onde o cliente esteja. Foi com
esse objetivo que, em 2014, a Unimed do
Brasil começou a padronizar, entre as Sin-
gulares, o nome das ações relacionadas
ao cuidado a saúde. A mudança ocorreu
devido à necessidade de se alinhar a iden-
tidade visual de todas as atividades que
envolvem atenção aos pacientes da fase
primária – de prevenção – e gerencia-
mento daqueles com doenças crônicas. A
partir de agora, todas elas serão padroni-
zadas sob o nome Viver Bem. 

“O Viver Bem transmite o valor da
marca Unimed e a sua preocupação em
proporcionar qualidade de vida para o
cliente, do momento em que ele se
apresente saudável ao surgimento da
necessidade de tratamento contínuo”,
esclarece Rafael Castro, coordenador de
Comunicação e Marketing da Unimed
Federação Minas. Ele acrescenta que,
antes dessa unificação, havia inúmeras
formas de representação gráfica e co-
municação visual das ações de atenção
à saúde entre as Singulares. “Agora,
temos um padrão da marca e de sua
aplicação em peças gráficas, com fonte,
tamanho e cores definidas.”

Assessor de Regulação e Saúde Inte-
gral, Luiz Otávio Fernandes de Andrade
ressalta que essa mudança também gera
ganhos na estratégia de marketing e rea-
firma a atuação nacional da Unimed. “As
pessoas se sentem mais seguras e, além
disso, é uma forma de mostrarmos a nossa
preocupação em oferecer-lhes um mesmo
serviço em qualquer lugar do país, aumen-
tando, assim, a nossa oferta”, explica. 

Forma de aplicação
A transição para a unificação do

Viver Bem vem sendo feita de maneira
progressiva, visto que grande parte das
iniciativas realizadas pelas cooperativas
médicas possui marcas consolidadas
entre seu público. “Vamos trabalhar
para que essa mudança não gere um
sentimento de perda entre os usuários.
Eles devem perceber que a novidade
surge para valorizar a gama de serviços
oferecida por nós”, frisa Luiz Otávio. 

Para melhor orientar as Singulares,
a Unimed do Brasil disponibilizou no
site centraldamarca.coop.br uma seção
que apresenta as diretrizes que devem
ser seguidas na comunicação de pro-
gramas e planos. Na Central da Marca

O Programa Viver Bem
contempla um conjunto de

ações, entre as quais se destacam:

� Atenção à Saúde da Mulher;
Acompanhamento de Crônicos
(portadores de doenças crônicas);

� Quero Mais Saúde (prevenção de
doenças no ambiente de trabalho);

� Atenção à Saúde da Gestante;
� Gerenciamento de Casos Especiais
(atenção domiciliar);

� Planejamento Familiar (saúde
reprodutiva e sexual);

� Atenção à Saúde da Criança;
� Atenção à Saúde do Idoso;
� Viva Leve (pessoas com excesso
de peso).

ATUAÇÃO COMPLETA

Viver Bem padroniza
marca e identidade
visual das ações de
cuidado ao paciente

são disponibilizadas, ainda, informações
relacionadas a valores, crenças e cultura
da Unimed. A previsão é de que, até o
fim de 2015, todas as ações integrais de
saúde sejam padronizadas.



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) definiu
os procedimentos que deverão ser adotados pelos planos de
saúde para se adequarem às exigências da Lei 13.003/14, que
entrou em vigor no dia 22 de dezembro e tornou obrigatória
a existência de contratos escritos entre as operadoras e os
prestadores de serviços.  

Para regulamentar a nova lei, sancionada em junho de
2014, a ANS expediu três Resoluções (RN nº 363/14, RN nº
364/14 e RN nº 365/14) e uma Instrução Normativa (IN nº
56/14). As regras foram debatidas em câmaras técnicas da
ANS e em uma Audiência Pública, que contou com a par-
ticipação de entidades representativas das operadoras,
profissionais de saúde, instituições de defesa do consu-
midor, Ministério Público e Ministério da Fazenda.

Novas regras para
contratos

Permissão para
uso do canabidiol

Profissionais
da saúde do ano

ESTETOSCÓPIO

A revista americana Time elegeu como a Pessoa do Ano de
2014 as equipes de saúde que trabalham no combate ao ebola
na África. Representados pela figura simbólica dos Ebola Figh-
ters (em português, lutadores contra o ebola), médicos, enfer-
meiros e demais profissionais foram homenageados por sua
atuação e dedicação ao cuidado e tratamento dos pacientes
que contraíram a doença. Ao explicar a escolha, a editora da pu-
blicação, Nancy Gibbs, citou as dificuldades enfrentadas pelas
equipes de saúde diante de uma doença agressiva, que atingiu
sua maior epidemia da história. No editorial, ela afirma que
“elas arriscaram, persistiram, se sacrificaram e salvaram vidas”. 

De acordo com o balanço divulgado no dia 20 de dezem-
bro de 2014, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a
febre hemorrágica causada pelo vírus do ebola provocou 7.373
mortes entre os 19.031 casos de contágio registrados nos três
países africanos mais afetados - Serra Leoa, Guiné e Libéria.
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libe-
rou, em janeiro, o uso do canabidiol (CBD) para fins medici-
nais no Brasil. O canabidiol é uma das mais de 400
substâncias encontradas na maconha e já estava liberado em
vários países da Europa e em boa parte dos Estados Unidos.
A substância é usada no  tratamento de convulsões, doenças
como esclerose múltipla, Parkinson e, ainda, no combate de
sintomas da Aids e do câncer. Com a decisão, o CBD passa a
ser uma substância controlada e enquadrada na lista C1 da
Portaria 344/98, que regula os controles e proibições de
substâncias no país. Como não existe produto com CBD
registrado no Brasil, os pacientes que necessitam desta subs-
tância continuarão tendo que importá-la. 
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“A utilização de dose fixa combinada irá permitir
uma melhor adesão ao tratamento de pessoas
que vivem com HIV e Aids. Além de ser de fácil

ingestão, o novo medicamento tem como grande
vantagem a boa tolerância pelo paciente, já
que significa a redução dos 3 medicamentos

para apenas 1 comprimido.”

Arthur Chioro

“A comunidade internacional tem a oportunidade
de mudar o curso da epidemia das doenças
não transmissíveis. Se for investido entre US$ 1
e 3 por pessoa e ano, os países poderiam reduzir
drasticamente o número de doentes e mortos.”

Margaret Chan
Diretora-geral da Organização Mundial

de Saúde (OMS), sobre necessidade de os
países investirem na prevenção de doenças
como câncer e diabetes, que, anualmente,

causam 38 milhões de mortes, das
quais 16 milhões poderiam ser evitadas.

“A tuberculose deveria ser algo remetido ao passado e, ainda assim, está ocorrendo na Inglaterra a taxas
mais elevadas do que a maioria da Europa Ocidental. Essa situação deve ser revertida.”

Paul Cosford
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"De 2010 a 2014, 36 cursos privados foram
autorizados a abrir. Há um objetivo de lucro em
detrimento do ensino. Estamos lutando contra a
abertura das escolas por não terem condições
básicas de ensino. É preciso corrigir as distorções
que existem antes de lançar novos cursos."

Carlos Vital Tavares Corrêa Lima
presidente do Conselho Federal de
Medicina (CFM), sobre a qualidade dos cursos
de Medicina no Brasil.
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Graduado em arquitetura, o professor, consultor, palestrante
e escritor Mario Persona é várias pessoas em uma só. Inquieto,
tem, em seu currículo, uma série de experiências vivenciadas em
sua incessante busca pelo autoconhecimento. Uma procura que,
nos anos 1970, o levou a trocar o cotidiano tranquilo e repleto de
facilidades por um estilo de vida hippie em uma comunidade na
mística Alto Paraíso (GO). A busca interior culminou na desco-
berta da espiritualidade e da religiosidade, temas aos quais ele
se dedica em alguns de seus trabalhos, como a série de livros e
vídeos “O evangelho em 3 minutos”.   

Após voltar dessa viagem, Mario Persona decidiu investir
em sua profissionalização: trabalhou em um banco e foi vende-
dor de materiais de construção, editor de publicações cristãs
na Editora Verdades Vivas, tradutor técnico, diretor de comuni-

cação e marketing de uma empresa de tecnologia e internet e
professor universitário. Para compartilhar essas experiências e
despertar nas pessoas a necessidade de pensar acerca de suas
vidas nos âmbitos profissional e pessoal, ele decidiu ir além e
se tornou escritor, consultor e palestrante. 

Autointitulado contador de histórias, Mario Persona in-
centiva a reflexão sobre os mais diversos temas relacionados
ao contexto atual corporativo e, também, à sociedade. Na
quarta edição do Unimed 3D, realizada em dezembro, em Belo
Horizonte, provocou o público ao discutir sobre Inovação e Mu-
dança. Para ele, quem busca se transformar deve começar pelo
processo criativo e ser incentivado e estimulado todo o tempo.
Confira suas principais reflexões nesta entrevista concedida à
Conexão Unimed.

“Quem não cria e
não inova não muda.
E, se você não muda
neste mercado, você
não vai à frente”

Unimed Federação Minas  17



Qual a importância da inovação no
contexto atual?

Antes de falarmos de inovação, é
importante ressaltar que ela é apenas
uma etapa do caminho da mudança. An-
terior a ela está a criatividade, que cor-
responde à criação de ideias. Ou seja:
primeiro você cria as ideias e, apenas
quando elas são colocadas em prática, é
que se tem a inovação. E o que resulta
desse processo é a mudança. Temos,
portanto, três degraus a subir. É claro
que, em uma sociedade dinâmica como
a dos dias de hoje, a pessoa tem que
estar sempre nesse processo. Quem não
cria e não inova não muda. E, se você não
muda neste mercado, você não vai à
frente. Sempre ouvimos falar de mu-
dança, mas a primeira pergunta que se
deve fazer é “O que é mudar?” e, em se-
guida, “Mudar como?”. Essas perguntas
começam a ser respondidas a partir da
criatividade. 

Pensando, então, no processo de
mudança como um ciclo, o que as pes-
soas podem fazer para estimular a cria-
tividade? 

Nosso cérebro é um músculo e,
como tal, precisa ser exercitado. Algu-
mas pessoas têm muitas ideias, mas ou-
tras não. É interessante, nesse caso, se
dedicar a atividades que estimulem a
criatividade. É o caso das artísticas,
como a dança de salão, a pintura, a mú-

CAPA / ENTREVISTA
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"Vejo a vida como um

corredor com várias portas fechadas.

É preciso ter curiosidade para abri-las

para saber o que há ali dentro"



sica - por que não aprender um novo
instrumento? Também recomendo a lei-
tura, principalmente de romances e fic-
ção, pois são estilos que exigem criar no
pensamento os cenários e os persona-
gens. Outro meio é começar a fazer coi-
sas diferentes do usual. 

Coisas simples do cotidiano podem
ter esse efeito?

Sim. Pense, por exemplo, no cami-
nho que você faz entre sua casa e seu
trabalho. Se, todos os dias, realiza o
mesmo trajeto, seu cérebro cria um pa-
drão, pois o que ele quer é gastar menos
energia. O caminho vai passar desperce-
bido, porque já está automático. Com
isso, você perde a oportunidade de ob-
servar detalhes sutis, que podem ser in-
teressantes. Ao fazer um caminho novo,
você passa a perceber o ambiente a sua
volta e a fazer descobertas, já que ainda
não há um padrão.  Pense em como que,
na infância, os dias pareciam muito mais
longos do que são hoje. O cérebro ainda
estava virgem e tudo era uma desco-
berta. Hoje, passamos o dia fazendo mi-
lhões de coisas e, ao final, temos a
sensação de que não fizemos nada, por-
que não criamos. Aí é hora de começar a
fazer pequenas coisas diferentes. Se
você só ouve samba, escute um pouco de
rock, mesmo que, naquele momento, es-
teja achando o ritmo horrível. Até desse
modo é possível movimentar o cérebro. 

A respeito da inovação, que é o se-
gundo degrau do ciclo da mudança, como
as empresas podem incentivar seus cola-
boradores a se tornarem mais inovadores?

Nós viemos de um passado de esco-
las cartesianas, mas, hoje, as instituições
estão bem diferentes, com atividades ar-
tísticas, que estimulam os alunos. Nas
empresas, também é preciso que haja
esse ambiente para novas ideias. Para co-
meçar, a diversidade é fundamental. Nas
empresas em que todos os colaboradores
são iguais, do jeito de vestir ao modo de
pensar, não há mudança. Contudo,
quando há diferenças é que a criatividade
acontece. Acredito que até mesmo os
conflitos são importantes. As maiores in-
venções acontecem no período de guerra,
período no qual as pessoas estão no li-
mite. Uma empresa onde não há diver-
gências e que não enfrenta dificuldades
não muda. 

Como engajar as pessoas neste
processo?

Um erro das empresas é pensar so-
mente de forma corporativa. É comum
ouvirmos o discurso de “vamos mudar a
empresa”, no entanto a mudança deve
partir do indivíduo. Se os colaboradores
são criativos, temos uma organização
criativa. Uma empresa não tem valores:
são as pessoas que nela trabalham que os
detêm. Por isso, é preciso trabalhar as
pessoas, que são como células do todo. 

O senhor mudou a sua rota diversas
vezes ao longo da vida. Todos esses pas-
sos foram planejados ou eles simples-
mente aconteceram?

Nem nos meus sonhos mais loucos
eu imaginava que, um dia, estaria aqui, fa-
zendo palestras e dando entrevistas. Os
momentos foram acontecendo. Na época
de faculdade, eu era ativista ecológico, fui
hippie, fiz tanta coisa diferente do que
faço hoje... Tantas aventuras me deram
uma forma diferente de ver a vida. Não há
nada que você não possa fazer, não há
nada impossível. Vejo a vida como um
corredor com várias portas fechadas. É
preciso ter curiosidade para abri-las para
saber o que há ali dentro. Depois de um
corredor de portas, você ainda encontra
outros. Tem que levantar, sair e ir até lá
olhar. Se não der certo, vá para a escolha
seguinte. Essa é a atitude.

As mudanças podem acontecer em
qualquer idade?

Às vezes, recebo e-mails com pergun-
tas do tipo: “Como faço para ser um escri-
tor?”. A resposta é simples: “Escreva!”. A
pessoa tem que começar, seja qual for a
idade. Se não der certo, pense no que o
Thomas Edson disse certa vez, quando per-
guntado sobre a descoberta da lâmpada.
Ele, que havia feito mil experimentos até
fazer sua descoberta, disse que, na verdade,
ele não havia errado, mas inventado mais de
mil maneiras de não inventar a lâmpada.

Mario Persona é autor de diversos livros relacionados ao processo de mudança,
inovação, marketing, gestão e, ainda, espiritualidade. Uma de suas obras é Dia de
Mudança (Editora Landscape, 2013) em que o especialista traz uma visão divertida
e bem-humorada acerca do processo de mudança, sobretudo, na carreira. Persona é,
ainda, autor da série O Evangelho em 3 Minutos e O que respondi, que mostra o lado
espiritual e religioso do escritor. Ambas podem ser acessadas na internet (www.
respondi.com.br / www.3minutos.net). Para conhecer mais sobre o trabalho de Mario
Persona, o internauta pode acessar o canal do autor no Youtube, onde há uma série
de vídeos da série O que respondi. Saiba mais em: www.mariopersona.com.br. 

PARA LER E ASSISTIR
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A Unimed Guaxupé realizou uma ação inédita na região em
que atua. Por meio de uma parceria com o Hemocentro, mo-
bilizou os seus colaboradores e a comunidade para o primei-
ro cadastramento de medula óssea da região Sul do Estado.
A maioria dos moradores, que não conhecia a ação, se sur-
preendeu com a simplicidade do processo e o apoio ao próximo
que pode ser gerado através dessa atitude.

Com a coleta de uma pequena amostra de sangue, o volun-
tário se cadastra no Registro Brasileiro de Doadores de Medula
Óssea (REDOME). O sistema armazena as informações básicas
de identificação e especificidades daqueles que se dispõem a
ser um doador, como resultados de exames e características ge-
néticas. Quando um receptor não possui um doador aparentado,
é feita uma busca no REDOME de cadastros que possam ser
compatíveis. Em Guaxupé, mais de 500 pessoas se cadastra-
ram, enquanto a cooperativa levantou um banco de dados com
400 futuros voluntários aguardando a próxima edição da ação.

Unimed Guaxupé inova com o primeiro
cadastramento de medula óssea do Sul de Minas
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A fórmula
da virada
Cooperativas apostam em inovação e transformam ideias em resultadoCooperativas apostam em inovação e transformam ideias em resultado

Inovação é a palavra da vez. Transfor-
mar sonhos em realidade, quebrar paradig-
mas e colocar a paixão no trabalho e na vida
pessoal é o desejo de profissionais e em-
presas de todos os segmentos. Nas coope-
rativas médicas do Sistema Unimed minei-
ro, não poderia ser diferente. Seja pela cria-
ção de um setor estratégico, seja pela im-
plantação de uma ação social, elas estão
sempre em busca de iniciativas que tenham
o objetivo de facilitar a vida de seus coope-
rados e clientes de um jeito diferente. 

O Centro de Inovação inaugurado pela
Unimed-BH é um exemplo. O novo com-
plexo, que integra consultórios médicos

com atividades de pesquisa, desenvolvi-
mento e ensino, chega para fortalecer o
atual cenário da saúde, em que as transfor-
mações são constantes e se faz necessária
a aliança entre a assistência médica de qua-
lidade e a busca por novas soluções. “Nós
criamos serviços e inovamos nos modelos
de atenção. Agora, é preciso organizar tudo
isso na forma de conhecimento e inovação
de práticas assistenciais e de gestão”,
afirma o superintendente de Planejamento
e Novos Negócios, Fernando Coelho Neto.

O principal público do Centro de Inova-
ção são os cooperados da Unimed-BH e a
própria estrutura operacional da cooperativa,

onde terão apoio para alavancar suas pes-
quisas e contribuir na resolução de desafios.
Para isso, o modelo de atuação é dividido em
três eixos: Pesquisa, Desenvolvimento e En-
sino. O primeiro é responsável pelos estu-
dos que embasam, cientificamente, o desen-
volvimento e aprimoramento de serviços,
processos e produtos tecnológicos. O se-
gundo se baseia em duas vertentes: Meto-
dologias, que transformam em inovação o
conhecimento gerado na pesquisa; e Solu-
ções Tecnológicas, que realizam avaliação de
tecnologias, prospecção, teste e prototipa-
gem, análise do impacto e adequação de so-
luções de tecnologia da informação, de

SUPLEMENTO SAÚDE

No Centro de Promoção de Saúde, profissionais
compartilham experiências no cuidado com o paciente
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mentos assistenciais. E, por fim, o terceiro
eixo visa promover oportunidades de capa-
citação para médicos cooperados, colabora-
dores, integrantes da rede prestadora, forne-
cedores, clientes e sociedade.

Todo esse trabalho ainda está em fase
inicial. Médicos, economistas, demógrafos,
atuários, administradores e educadores,
que já trabalhavam diretamente com a ge-
ração e disseminação de conhecimento,
estão realizando os primeiros estudos, que
pretendem preparar a Unimed-BH para as
constantes transformações do setor. 

Qualidade e segurança
A Unimed Juiz de Fora também mostra

que tem vocação para a inovação. A coope-
rativa se destacou no Fórum do Institute for
Healthcare Improvement (IHI), que atua na
reformulação de cuidados de saúde em um
sistema sem erros, desperdícios, atraso e
custos insustentáveis e na padronização
desse processo mediante formas e métodos
técnicos e científicos com foco na qualidade
e melhoria na saúde.

Esse reconhecimento se deu pelo ex-
celente desempenho do Programa de Me-
lhoria Contínua da Qualidade e Segurança
do Paciente com foco na Desospitaliza-
ção, desenvolvido durante o curso de
Ciência da Melhoria na Prática, realizado
em parceria com a Unimed Brasil, o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperati-
vismo (Sescoop) e o IHI, entre os meses de
abril e setembro de 2014, em São Paulo.

“Trata-se de uma oportunidade para que a
Singular mostre a constante melhoria de
seus serviços e como o projeto de Desos-
pitalização está alinhado com os funda-
mentos, as técnicas e as ferramentas da
gestão da qualidade e segurança em saúde
do IHI”, reflete o analista de Regulação e
Acreditação, Bruno Gomes.

O destaque também é fruto de um
trabalho estruturado mantido pela Uni-
med Juiz de Fora, que possui um Centro de
Promoção de Saúde (CPS) coordenado em
seis linhas de cuidado: Programa Materno
Infantil; Reeducação Alimentar e Orienta-
ção Nutricional; Monitoramento ambula-

torial de enfermagem a pacientes com
doenças crônicas; Reabilitação Cardiopul-
monar e Metabólica (Fase II, III e IV); Pro-
grama de Controle do Tabagismo; e
Programa de Monitoramento Domiciliar.
“O Fórum proporciona aos participantes a
oportunidade de diálogo com diferentes
profissionais e o acesso ao compartilha-
mento de inúmeras experiências no cui-
dado em saúde com qualidade, segurança
e humanização. Nessa 26º edição, a Uni-
med Juiz de Fora foi honrada ao poder
compartilhar sua experiência de sucesso
no cuidado à saúde de seus beneficiários
no CPS”, enfatiza Bruno Gomes.

Da esq. p/ dir.: Luis Carlos Lopes, Nathercia Abrão, Bruno Esteves e Bruno Gomes
representam a Unimed Juiz de Fora no Fórum do Institute for Healthcare Improvement 
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O PODER
da comunicação interna

A prática de endomarketing contribui para uma gestão
administrativa eficaz e competitiva

Engajar e motivar equipes, alinhar os
profissionais aos objetivos da empresa e tra-
zer para dentro dela valores que são vendi-
dos aos clientes. Em resumo, pode-se dizer

que esses sejam os objetivos do endomar-
keting, um conceito fundamental para a sus-
tentabilidade das organizações na atua-
lidade. Para tanto, entender seu significado e
as formas de aplicá-lo no cotidiano é de ex-
trema importância para a geração de resul-
tados eficazes e competitivos do negócio. 

Consultor da agência Santo de Casa e
autor de livros sobre o tema, Daniel Costa
explica que o endomarketing deve ser
pensado como uma forma de levar aos
colaboradores promessas que a empresa
se propõe a comercializar aos clientes.
“É na base operacional que a estratégia
corporativa acontece. Para simplificar
ainda mais: praticar endomarketing é pro-
porcionar ao público interno as mesmas
experiências que se deseja oferecer ao
externo”, esclarece.

O consultor ressalta que um bom
plano de comunicação interna pode ser
implementado em empresas de todos os
portes. “As ferramentas é que vão mudar
de acordo com o tamanho da empresa,
mas o objetivo é o mesmo.” De acordo
com ele, também não é necessário gastar

muito dinheiro para desenvolver ações de
endomarketing. “Hoje em dia nosso para-
digma de comunicação interna é muito li-
gado à produção de peças publicitárias. É
claro que o banner, o vídeo, dentre outras
peças, têm o seu lugar, mas não são os
principais. As empresas devem pensar
fora do tradicional e, obviamente, no en-
gajamento de todos os empregados”. 

Na Unimed Governador Valadares, os
gestores perceberam a importância de se
adotar esse conceito como uma política
da Singular, prevista, inclusive, no Plane-
jamento Estratégico. Em 2014, o trabalho
de comunicação, iniciado há três anos, lhe
rendeu um lugar no ranking Melhores
Empresas para Trabalhar, organizado
anualmente pela Revista Exame. A coo-
perativa, que conta com 324 empregados
e 407 cooperados, é a única do Sistema
Unimed a figurar na lista. “Em uma ope-
radora de plano de saúde, o atendimento
é a ‘hora da verdade’, ou seja, é o mo-
mento decisivo para fazermos com que o
cliente perceba valor no nosso produto.
Por isso, é fundamental investirmos em

Para Daniel Costa, a prática de endomarketing
constrói um diálogo entre empresa e colaboradores

O trabalho de endomarketing rendeu à Unimed Governador Valadares um lugar no ranking Melhores Empresas para Trabalhar, da Revista Exame
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talentos e lideranças. Pessoas felizes
vivem e trabalham melhor”, observa o
presidente da Unimed Governador Vala-
dares, Manoel Arcísio Rocha Araújo. 

Em pesquisa recente realizada com os
clientes, a Unimed Governador Valadares
atingiu índice de satisfação de 85,1% (pes-
soa jurídica) e 87,10% (pessoa física). Para o
presidente, esse cenário é mais um indica-
dor de que investir na equipe interna gera
bons frutos. “O profissional realizado no
trabalho tem expectativa de desenvolvi-
mento e crescimento profissional, gosta do
que faz e se orgulha disso. Há um compro-
metimento maior por parte do colaborador
e do cooperado em relação ao resultado e
à qualidade do serviço prestado, o que gera
satisfação e fidelização dos diversos públi-
cos, bem como sustentabilidade para o
nosso negócio”, analisa. 

Além de oferecer benefícios e progra-
mas de incentivo à educação e de quali-
dade de vida, a Unimed Governador
Valadares incentiva o diálogo constante no
ambiente interno. O principal canal de co-
municação é o blog Fique por Dentro,

criado a partir de pesquisa de opinião apli-
cada aos colaboradores, em 2011. O blog
substituiu o antigo boletim eletrônico, o
que conferiu maior agilidade ao fluxo de in-
formações e integração entre os setores. 

Para este ano, a Singular prepara-se
para mudar para a nova sede, que, de
acordo com Manoel Arcísio, foi projetada
para oferecer mais conforto e integração
entre a equipe. “Todos os profissionais
estão animados e orgulhosos pelo traba-
lho. Isso é bastante motivador.” 

Diálogo aberto
Daniel Costa explica que um plano de

endomarketing eficiente não depende de
grandes investimentos financeiros. O pri-
meiro passo é construir um diálogo entre
empresa e colaboradores, para que haja,
de fato, o engajamento aos objetivos or-
ganizacionais. “Um erro comum das em-
presas é achar que basta criar jornais,
banners e vídeos para se comunicar com
os empregados. Essas ferramentas são
importantes, mas acima delas está o en-
volvimento das pessoas. É preciso escu-
tar o colaborador, o que, dependendo do
porte da organização, pode ser feito via
comunicação face a face. Acredito que,
antes de começar a ‘faladoria’, é preciso
que haja ouvidoria: canais para que as
equipes falem com a empresa”, orienta o
especialista.  

Ciente da importância desse relacio-
namento próximo, a Unimed Poços de
Caldas implantou, há mais de dois anos,
um canal de comunicação chamado
Fórum Eletrônico, em que os cooperados
podem dialogar diretamente com o pre-
sidente. “A ideia surgiu durante uma visita
a Monte Verde, no Sudoeste do Estado.
Percebemos que, nos restaurantes e lo-

cais públicos, havia um comunicado in-
centivando visitantes e moradores a en-
trar em contato com o prefeito. Achamos
interessante e trouxemos a proposta para
a cooperativa”, explica o presidente Ben-
jamim José Marchi Posso.

A escolha do meio eletrônico se deu
após uma pesquisa realizada entre os
cooperados, na qual 89% indicaram pre-
ferência por esse canal. “Com o Fórum
Eletrônico, a interação Diretoria/Coope-
rado se tornou mais ágil e econômica,
abordando assuntos de interesse de
todos”, acrescenta Benjamim Posso. 

Outra iniciativa da Singular é o Co-
mitê Educativo, que visa incentivar o
aprendizado dos médicos cooperados
quanto aos princípios cooperativistas.
Criado em 2003, o grupo é composto por
três cooperados eleitos e pela Diretoria
Executiva e coordenado pelo diretor de
Integração e Mercado. Conta, ainda, com
um profissional responsável por avaliar a
frequência de participação dos coopera-
dos em eventos da Unimed Poços de Cal-
das e adesão a procedimentos referentes
a protocolos da cooperativa, como agen-
damento online de consultas. 

De acordo com a avaliação de cada
cooperado, que é expressa pelas cores
vermelho, amarelo e verde, a Singular
oferece algumas premiações, como o
pagamento da taxa do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de Minas
Gerais e do crédito gourmet, em que é
fornecido crédito mensal de compras
em supermercado.

Benjamim Posso investe em canais
de diálogo com os colaboradores
da Unimed Poços de Caldas

Guia prático
Lançado em 2014, Não existe gestão sem comunica-

çãoé o segundo livro de Daniel Costa e apresenta uma con-
versa informal e descontraída dirigida aos profissionais
envolvidos com gestão e comunicação. O especialista
revela dados interessantes sobre atuação, comportamento,
erros e acertos de organizações, líderes e liderados, e de
como esses aspectos afetam a gestão estratégica – desde
a motivação e o engajamento até a mudança efetiva de in-
divíduos e organizações, a partir do endomarketing. 

LEIA
Livro: Não existe gestão sem comunicação

Editora: Dublinense, 2014
Onde comprar: www.dublinense.com.br
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Pequenos gestos,
GRANDES   MUDANÇAS

Colaboradores da Unimed Federação Minas participam e surpreendem
em arrecadação para para campanha criada pela Unimed do Brasil

Quando a Unimed Federação Minas
foi convidada para participar de uma
ação nacional que proporcionaria maior
acessibilidade às pessoas com deficiên-
cia, não imaginava a tamanha motiva-
ção dos colaboradores ao abraçarem a
causa. O objetivo da campanha Eu Ajudo
na Lata, criada pela Unimed do Brasil,
era arrecadar, coletivamente, o maior
número de lacres de lata de alumínio.
Com a revenda das peças, o valor total
seria revertido na compra de cadeiras
de rodas a serem doadas para institui-
ções sociais.

Em Minas Gerais, os colaboradores
surpreenderam ao arrecadar 1.085 garra-
fas pet completas de lacres, o que corres-
ponde a 13 cadeiras de rodas. Para o
presidente executivo da Unimed Federa-
ção, Marcelo Mergh Monteiro, o envolvi-

mento das equipes foi surpreendente.
“Integramo-nos em uma competição sau-
dável a favor de pessoas que precisavam
de nossa ajuda. E, por meio dessa ação,
nos redescobrimos em relação à força pe -
lo compromisso social. As equipes cria-
ram vínculos, e me admirei com a quan-
tidade de arrecadações”, afirma. 

A iniciativa citada por ele trata de uma
campanha interna da Federação, que se di-
vidiu em grupos de trabalho. Cada equipe
representou um valor organizacional da
Unimed – Ética nas Relações, Transparên-
cia, Foco no Cliente, Relacionamento, Par-
ticipação e Integração e  Sustentabilidade
- e, a partir dele, desenvolveu ações para a
angariação dos lacres. Para isso, foram
realizadas diversas atividades, como pa-
lestras educativas, gincana, distribuição de
brindes e brincadeiras.

O grupo que apresentou o maior nú-
mero de garrafas pets com o lacre, além
de contribuir com a ação em geral, rece-
beu uma cadeira de rodas para ser doada
para uma instituição social ou uma pes-
soa com deficiência de relacionamento
próximo. Ítalo Augusto Farias, de 15
anos, foi o escolhido pela equipe da Uni-
med Federação Minas. “Eu não tinha
uma cadeira especial de banho, por is-
so, essa doação facilitou a minha rotina.
A nova cadeira me ajuda muito, não
tenho palavras para agradecer”, ressalta
o beneficiário.  

No decorrer da campanha, além de os
colaboradores se mobilizarem com a arre-
cadação dos lacres, eles conseguiram a
doação de fraldas, itens de higiene pessoal,
muletas e alimentos, que foram entregues
a instituições sociais da comunidade.

Colaboradores da Unimed
Federação Minas arrecadaram mais
de mil pets com lacres de latinhas
durante o período da Campanha 
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GRANDES   MUDANÇAS

A Campanha Eu Ajudo na Lata de
2014 foi encerrada, mas a Unimed Fe-
deração Minas decidiu dar continui-
dade à iniciativa. O projeto Lacre
Solidário, criado por Júlia Rodrigues
Macedo, de 10 anos, passou a contar
com a colaboração da Federação. Ela é
reconhecida em todo o Estado pelo tra-
balho voluntário realizado, que, desde
2013, beneficia inúmeras pessoas e
instituições carentes com cadeiras de

rodas, adquiridas por meio da venda
dos lacres. Para a arrecadação, Júlia
Macedo conta com a ajuda dos colegas
da escola, vizinhos e pessoas de dife-
rentes localidades. 

A pequena voluntária já conseguiu
arrecadar quase três toneladas do ma-
terial, que corresponde a, aproximada-
mente, 11 milhões de lacres. Hoje, além
da angariação das peças, o projetoLacre
Solidário promove palestras em escolas

incentivando as doações e enfatizando
a importância da solidariedade e da re-
ciclagem como um ato de cidadania. “A
alegria dos colaboradores das Unimeds
em ajudar foi o que mais gostei. Juntos,
somos fortes e, unindo as duas campa-
nhas, conseguimos ajudar mais pessoas.
Agradeço muito esse apoio”, afirma a
garota, que já conseguiu comprar e doar
11 cadeiras de rodas com o apoio da
Unimed Federação Minas.

A arrecadação de lacres resultou na doação de 13 cadeiras de rodas
D
ea
 T
om

ic
k

D
ea
 T
om

ic
k

D
ea
 T
om

ic
k

A
rq
ui
vo
 F
ed
er
aç
ão
 U
ni
m
ed
 M

in
asCONTINUE A AJUDAR

Os colaboradores promoveram ainda diversas ações para angariar lacres, como gincana e distribuição de brindes
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Além do patrimônio histórico, calendário
de eventos culturais é um dos principais
atrativos da charmosa Tiradentes

O título de museu a céu aberto não é
exagero. Tiradentes, a 210 quilômetros de
Belo Horizonte, na região do Campo das
Vertentes, é, de fato, arquivo vivo do pas-
sado colonial de Minas Gerais. Nas últi-
mas décadas, contudo, a cidade tem
chamado atenção por outro motivo. Em
um movimento iniciado pela Mostra de
Cinema, que, neste ano, chegou a sua 18ª
edição, Tiradentes encontrou sua vocação
para sediar festivais e eventos culturais.
O calendário, com atrações para toda a fa-
mília, tem contribuído para alavancar a
economia local e incentivar a melhoria
dos serviços oferecidos aos turistas.

Apesar de bem-estruturada, com 200
pousadas e 85 restaurantes, a cidade de 7
mil habitantes descobriu o turismo como
atividade econômica somente no final da
década de 1990. Até então, Tiradentes,
que, no século 18, foi uma das prósperas
vilas do ouro de Minas Gerais (veja mais na
página 29), já teve como atividade princi-
pal o comércio de joias e de móveis. 

Porém, de acordo com dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em 10 anos, a atividade turística teve
crescimento de mais de 300%, sendo que,
em 2009, já representava 50% do Produto
Interno Bruto (PIB) local. Basta passear por
suas ruelas e vivenciar essa evolução. Hoje,
oito restaurantes são estrelados pelo Guia
Quatro Rodas – o quinto município brasi-
leiro em número de estrelas.

Também é inegável que essa transfor-
mação está diretamente ligada aos even-
tos que Tiradentes passou a sediar nos

últimos 18 anos, sendo a Mostra de Ci-
nema, que ocorre em janeiro, e o Festival
Cultura e Gastronomia, que, em agosto,
chega a sua 18ª edição, os mais tradicionais.  

Para Gabriela Barbosa, gerente co-
mercial da Pousada Pequena Tiradentes,
esses eventos contribuíram, sobretudo,
para o aperfeiçoamento do empresa-
riado. “A gente cresceu junto com os fes-
tivais. Acredito no efeito multiplicador
dessas iniciativas, pois todos os setores
ganham e aprendem. Fomos nos estrutu-
rando melhor à medida que a demanda
crescia e, hoje, somos reconhecidos pela
qualidade dos serviços”, diz.  

Arte para todos
A Mostra de Cinema leva, anual-

mente, 35 mil pessoas a Tiradentes,
sendo reconhecida com um dos principais
eventos de cinema contemporâneo no
país. Nascida em São João del-Rei, Raquel
Hallack, que coordena o evento, revela
que sua inspiração foi a vontade de unir o
turismo à sétima arte. “Tiradentes já havia
sido cenário para filmes e minisséries, por
isso acreditava que a cidade tinha certa
vivência cinematográfica”, conta. 

Com o desafio de promover uma
mostra de âmbito nacional no interior de
Minas Gerais, Raquel Hallack apostou na
parceria com a comunidade e os empre-
sários locais. “Desde o começo, fizemos
o trabalho bem próximo desses setores.
Na época, a cidade contava com apenas
700 leitos; hoje são mais de cinco mil,
por exemplo.”

Um dos mais belos ícones
do Barroco, a Matriz de
Santo Antônio é o principal
atrativo arquitetônico
para quem visita Tiradentes
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Para ela, Tiradentes possui caracte-
rísticas bastante singulares que a tornam
o palco perfeito para a realização de fes-
tivais. “Por ser pequena e aconchegante,
é propícia ao encontro. Esse sempre foi o
objetivo da Mostra de Cinema: que as
pessoas falassem de cinema na praça,
nos restaurantes e que houvesse essa
interação entre o público”, descreve a
coordenadora. 

Na edição de 2015, ocorrida entre 23
e 31 de janeiro, a Mostra de Cinema ho-
menageou a atriz paraense Dira Paes e
exibiu, gratuitamente, 100 filmes em pré-
estreias nacionais e mundiais, além de
ofertar oficinas, debates, seminário, expo-
sições, lançamento de livros, cortejo da
arte e teatro de rua.

Diversidade à mesa
Se Tiradentes, hoje, é famosa pela va-

riedade e qualidade de seus restaurantes,
isso se deve, em muito, ao Festival Cul-
tura e Gastronomia, que, a partir da edi-
ção de 2015, passa a se chamar Fartura.
No último ano, 40 mil visitantes, além de
chefs de Norte a Sul do país, usufruíram
de dez dias de programação, que incluiu
170 atrações gastronômicas e 94 apre-
sentações artísticas.

Mas muitas mudanças aconteceram
desde o início do festival. Até a 16ª edição,
ele era focado nos chamados festins, isto
é, jantares fechados organizados em pou-
sadas da cidade. Em 2014, contudo, os or-
ganizadores resolveram aproximar o
público das atividades, tornando a pro-
gramação mais democrática e popular. Os
jantares, ainda que fechados, perante a
compra de convites, foram realizados em
restaurantes do Centro Histórico. Além
disso, oficinas e degustações gratuitas,
focadas na diversidade da gastronomia
brasileira, foram oferecidas ao público em
estruturas montadas no núcleo central da
cidade. Em um dos espaços, estandes de
restaurantes conceituados de Belo Hori-
zonte comercializaram seus pratos a pre-
ços populares, e turistas desfrutaram de
shows e outras atrações culturais. 

Teatro e fotografia 
Nos últimos quatro anos, outros dois

eventos surgiram em Tiradentes com a
proposta de reunir, na cidade histórica, os
amantes das artes. Um deles é o Festival
de Fotografia – Foto em Pauta, que, desde
2011, leva à cidade exposições, bate-
papos, workshops, debates e palestras
sobre o universo da fotografia. 
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A iniciativa surgiu em Belo Hori-
zonte há oito anos, mas os bons frutos
colhidos, ao longo desse período, moti-
varam a ampliação dos diálogos e en-
contros para o Campo das Vertentes. Na
edição deste ano, o Festival de Fotogra-
fia acontece entre os dias 18 e 22 de
março. A programação completa pode
ser acessada no site do evento (www.fo-
toempauta.com.br), onde também é pos-
sível fazer as inscrições para os work-
shops, que vão abordar temáticas como
fotografia de viagem, photoshop, avan-
ços da tecnologia, entre outras. 

O teatro também tem lugar na pro-
gramação cultural, com o Festival Tira-
dentes em Cena. Promovido há dois
anos, foi inspirado em festivais europeus
e na Festa Internacional de Teatro de
Angra (Rio de Janeiro). Entre espetácu-
los para todas as faixas etárias, pales-
tras, oficinas e intervenções, a iniciativa
tem amadurecido ao longo dos anos,
oferecendo ao público uma agenda di-
versificada. Uma das atrações da última
edição foi a peça dirigida pelo ator e di-
retor Matheus Naschtergaele com o
grupo de teatro local Entre&Vista. A pró-
xima edição está programada para o
mês de maio.

A Mostra de Cinema deste ano exibiu uma programação variada com a pré-estreia de 100 filmes nacionais e internacionais, além de teatro de rua e cortejo da arte

Quase 35 mil pessoas visitam Tiradentes durante a Mostra de
Cinema, um dos eventos culturais mais prestigiados do país

Na edição de 2015, o Festival Cultura e Gastronomia
de Tiradentes passa a se chamar Fartura

AQUI TEM UNIMED
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� Abrangência: Barroso, Bom Sucesso,
Conceição da Barra de Minas, Coro-
nel Xavier Chaves, Dores de Campos,
Entre Rios de Minas, Itutinga, Ibitu-
runa, Lagoa Dourada, Madre de Deus
de Minas, Nazareno, Prados, Re-
sende Costa, Ritápolis, São João Del-
Rei, São Tiago, Santa Cruz de Minas e
Tiradentes.

�Número de cooperados: 182
�Número de clientes: 22.797
�Número de hospitais credenciados: 9
�Número de clínicas credenciadas: 42
�Número de laboratórios próprios: 1
�Número de laboratórios

credenciados: 16
�Número de unidades de pronto 

atendimento: Não tem
� Endereço da sede: Av. Hermílio Alves,

210, Centro, São João del-Rei - MG
� Telefone: (32) 3372-8080
�Horário de funcionamento:

7h30 às 17h30
� Site:www.unimedsjdelrei.coop.br

UNIMED SÃO JOÃO DEL-REI

Não bastasse o cenário cinematográfico que a paisagem urbana de Tiraden-
tes oferece, a cidade conta, ainda, com uma belíssima moldura natural: a impo-
nente Serra de São José. O local é uma opção de passeio para os amantes da
natureza. Por meio de diversas trilhas, com diferentes graus de dificuldade, é pos-
sível se chegar ao alto dos 1.260 metros, de onde se tem uma vista exuberante. 

Todas as trilhas passam pela calçada dos escravos, um longo caminho de pe-
dras construído no século 18. Até chegar ao topo, as trilhas, cercadas por Mata
Atlântica, reservam piscinas naturais e rica vegetação. A trilha mais longa, com
cinco horas de duração, é a travessia da Serra, que passa por todos os mirantes.
Também é possível chegar ao topo a cavalo, de bicicleta e, até mesmo, à noite,
com opções de passeios oferecidos por agências de turismo locais.

A história de Tiradentes começou a
ser traçada em 1702, quando o bandei-
rante João de Siqueira Afonso descobriu
ouro no Rio das Mortes, em um peque-
no povoado chamado Ponta do Morro. A
partir daí, o lugar passou a atrair gente
de toda parte interessada em explorar as
pepitas douradas. Como de costume, o
marco para a criação do novo arraial, cha-
mado de Santo Antônio da Ponta do
Morro, foi a construção de uma capela,
que, anos depois, daria local à Matriz de
Santo Antônio.

Um dos mais belos ícones do Bar-
roco, a Matriz é o principal atrativo arqui-
tetônico para quem visita a cidade. Isso se
deve tanto pela beleza de seus traços e
ornamentação quanto por sua localização
privilegiada, de onde é possível contem-
plar a bela vista da cidade. Entre os artis-
tas que participaram da construção da

igreja está Antônio Francisco Lisboa, o
Aleijadinho, que assina o risco do frontis-
pício do monumento. 

Em 1718, o arraial foi elevado a Vila de
São José del-Rei, como uma homenagem
ao príncipe herdeiro D. José. A mineração
tornou-se a principal atividade econô-
mica local, dando início à construção do
casario e de outras edificações religiosas.
Assim como nas demais vilas do ouro em
Minas Gerais, o declínio das jazidas de-
sencadeou uma série de problemas eco-
nômicos. Na Vila de São José del-Rei,
houve um deslocamento para as ativida-
des rurais em substituição à mineração.

A Vila tornou-se cidade em 1860,
mas manteve o mesmo nome. A mu-
dança foi uma sugestão dada pelo jorna-
lista e político Antônio Silva Jardim, um
grande defensor da República. De passa-
gem por São João del-Rei, durante suas

campanhas pelo país, defendeu, em um
discurso caloroso, que o nome da cidade
deveria homenagear o mártir da Inconfi-
dência Mineira, e não um rei português.
E, em 1889, a cidade passou a se chamar
Tiradentes.

Para conhecer outros capítulos dessa
história, o turista deve visitar o Museu
Casa Padre Toledo, onde o pároco, um dos
personagens centrais da Inconfidência
Mineira, residiu de 1777 até sua prisão, em
1789. A casa, que, no século 19, abrigou D.
Pedro I e D. Pedro II, foi palco de aconteci-
mentos como a festa de batizado de dois
filhos de Alvarenga Peixoto e Bárbara He-
liodora, em 1788. 

Por seu conjunto arquitetônico colo-
nial, que se manteve quase inalterado com
o passar dos anos, desde 1938, Tiradentes
é tombada pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Generosidade natural
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História secular
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TEMPO LIVRE

O meu tempo livre é dedicado à família. O que mais gosto é de estar
ao lado da minha esposa, Maria Paula, e dos meus filhos, Gustavo e Ga-
briela. Sempre que temos a oportunidade, pelo menos uma vez ao ano,
viajamos para algum canto do Brasil ou do exterior. Em abril do ano pas-
sado, fizemos um passeio muito especial à Mendonza, na Argentina.
A cidade, que é conhecida como a terra do vinho, será para sempre lem-
brada com muito carinho. Ficamos hospedados em um resort maravi-
lhoso, com uma bela paisagem à beira da Cordilheira dos Andes, e
desfrutamos de uma boa safra de vinho e do famoso churrasco argen-
tino.  Gosto muito de uma frase que se assemelha à minha vida. Por isso,
gostaria de compartilhá-la: “Ame a família e a vida porque são curtas,
ame os amigos porque são poucos e ame a Deus porque é único”.

Ronaldo Jonas Ferreira
Clínico Cirúrgico e Endoscopia Digestiva e cooperado Unimed Frutal

Momento para a família
VIAGEM

Nesta seção, os leitores poderão acompanhar dicas e sugestões sobre cultura, lazer e diversão.
Você tem uma dica?

Escreva para: comunicacao@unimedmg.coop.br

Viajar com minha família é, sem dúvida, o que eu mais
gosto de fazer em meu tempo livre. Não importa se é para co-
nhecer lugares novos ou revisitar os favoritos. O importante é
sair da rotina, mudar de eixo e deixar para trás - pelo menos
por alguns momentos - todas as preocupações do dia a dia.
Porém, essas oportunidades não são muito frequentes, por
isso, procuro brechas que encontro ao longo da semana para
descansar. Andar de bicicleta é uma boa dica. Frequentemente
vou para o trabalho pedalando, o que me ajuda, de uma só vez,
a economizar academia e trânsito. Além de dar mais ânimo
para exercer minhas atividades, sinto que estou contribuindo
para um mundo melhor. No ano passado, sofri um acidente
grave fazendo uma trilha: tive que ser resgatado de helicóp-

tero e fraturei duas vérte-
bras. Felizmente, não
precisei ser operado e não
tive sequela alguma. Em
poucos meses, voltei à
vida normal e não deixei
de praticar ciclismo, um
hobby que me dá tanto
prazer. Pedalar, para mim,
significa não só o cuidado
com a própria saúde, mas
um exercício de cidadania.

LITERATURA HOBBY

Tenho predileção por
uma boa leitura e pela mú-
sica, embora não dispense
um restaurante de quali-
dade também. Nos dias em
que o frio nos convoca à re-
clusão do aconchego do
lar, recomendo a leitura de
dois livros que li recente-
mente. O primeiro é Dé-
cada Perdida, de Marco
Antônio Villa, que trata
sobre a política brasileira
nos 10 últimos anos, por
meio de uma análise crítica
dos fatos em uma narrati-
va simples que documen-
ta os principais registros
históricos. Outra indicação
é Outras Cores, de Orhan
Pamuk, autor de Neve e
Prêmio Nobel de Literatura de 2006, que conta a história de
um homem acusado de denegrir a identidade turca. O processo
é narrado pelo próprio personagem por meio das lembranças
de sua infância em Istambul e do atual choque de civilização.
Com uma riqueza de detalhes, essa obra nos faz entender o
porquê da premiada escrita do autor. 

Antônio Fonseca Lucinda
Cirurgião plástico e cooperado da Unimed Juiz de Fora

Uma porta para o mundo Aventura sob duas rodas
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Gustavo Landsberg
Médico da Família e
Comunidade e cooperado
da Unimed Belo Horizonte
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