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Médico empreendedor,
saiba por que o capital
humano é indispensável
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Recursos digitais
facilitam o dia a dia
dos médicos

Cooperativismo em

ASCENSÃO

BRASIL TEM, HOJE, 6,6 MIL COOPERATIVAS E MAIS DE
360 MIL PROFISSIONAIS ATUANDO NO SEGMENTO

EDITORIAL

Carta ao médico
Um bilhão. Assim, sem contexto, esta poderia ser apenas mais uma estatística
de qualquer tema a que somos expostos diariamente, como o déficit na balança
comercial do país, a quantidade de veículos no planeta ou o número de usuários
de redes sociais no mundo. Mas, para nós, esse número é especial. Ele demonstra
a quantidade expressiva de pessoas que já descobriram a diferença entre apenas
estar no mundo ou fazer dele um lugar mais justo, igualitário e, portanto, melhor.
Um bilhão é a quantidade de pessoas que escolheram ser cooperativistas.
E o que leva o cooperativismo a tamanha popularidade? Os fatos. Ano após ano,
os resultados apresentados pelas cooperativas ao redor do mundo comprovam que
este é um modelo de desenvolvimento econômico sustentável e socialmente responsável. E é baseado nessa relevância que escolhemos o cooperativismo para ser
o destaque desta edição da Revista Conexão. Orgulhamo-nos de fazer parte dessa
corrente e de ser o maior sistema cooperativista de trabalho médico do mundo.
Procuramos nos reinventar a cada ano e, dessa forma, alcançar resultados de
destaque no mercado. Em junho deste ano, a Unimed Federação Minas foi eleita
a segunda melhor empresa de saúde para se trabalhar no Brasil, no segmento
Plano de Saúde, e a quinta melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais.
Estar, mais uma vez, em destaque no Great Place To Work significa que estamos
realizando um bom trabalho e comprova a nossa constante preocupação com o
bem-estar e desenvolvimento de nossas equipes.
Outro resultado conquistado, que evidencia nosso contínuo compromisso
com foco nas pessoas, foi o destaque da Revista Conexão no Prêmio de Comunicação Alberto Urquiza Wanderley, na categoria Pequeno Porte. Este é o principal
canal de comunicação do Sistema Unimed mineiro com os médicos cooperados
do Estado. E, por isso, a cada edição, buscamos trazer conteúdos relevantes e
de qualidade. Ficamos felizes por esse reconhecimento, o que demonstra que
estamos no caminho certo.
Falando a respeito de nossas ações, ressalto também outros assuntos presentes nesta edição, tais como a nossa constante atuação no combate às más práticas
relacionadas ao uso de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) no
Brasil. Além disso, abordamos dicas para uma boa noite de sono, as aptidões dos
médicos na culinária e o investimento em novas tecnologias para
trazer facilidades no dia a dia.
Boa leitura!

Marcelo Mergh Monteiro
Presidente Executivo
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Qualidade no atendimento é o segredo
para o bem-estar dos pacientes
durante consultas

Área jurídica da Unimed Federação
Minas trabalha, constantemente, com
foco na segurança das cooperativas

Eliane Ramos, presidente da ABRH-MG,
fala sobre a importância da gestão de
pessoas para o sucesso de um negócio

Capa

Sistema Cooperativista
se destaca em um
mercado cada vez
mais competitivo
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COMPROMISSO
COM A QUALIDADE
Cuidados no dia a dia garantem satisfação dos clientes
Para a Unimed Federação Minas, a qualidade no atendimento aos clientes é um compromisso. Os cuidados necessários para manter uma
boa relação, porém, começam muito antes da
consulta médica. A preparação do ambiente de
espera e a cordialidade nos primeiros contatos
com o paciente fazem muita diferença na avaliação. Nesse sentido, é importante que não apenas
os médicos, mas todos os funcionários das clínicas e hospitais estejam preparados para receber
os clientes.

Recepcionistas e secretários são como o “cartão de visitas” de uma clínica e, por isso, precisam
manter uma relação de confiança mútua com os
pacientes. Além de acolher os beneficiários, esses
profissionais devem sempre orientá-los sobre os
procedimentos.
Outro ponto de constante atenção é a organização. Ao elaborar a agenda do médico, os recepcionistas e secretários devem pensar em toda a logística do atendimento, garantindo prazo suficiente
para as consultas.

VEJA, A SEGUIR, OUTRAS ORIENTAÇÕES QUE CONTRIBUEM
POSITIVAMENTE PARA O ATENDIMENTO:


Identificar as necessidades dos pacientes.



Demonstrar segurança e seriedade na solução dos problemas.



Transmitir confiança e bom humor.



Conhecer e respeitar os direitos dos pacientes.
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Estar sempre informado e procurar esclarecer sobre os
serviços prestados, consultas, exames e processos
burocráticos exigidos dos pacientes.
Ser discreto e manter sigilo com relação às enfermidades
dos pacientes. Jamais dar palpites ou sugestões sobre
tratamentos.
Evitar conversar, na recepção, sobre problemas internos do
consultório, clínica ou hospital assim como problemas pessoais.
Ficar atento ao código do cartão do beneficiário. Ele é sempre
composto por 17 algarismos, independentemente da Unimed origem.
Para o atendimento de intercâmbio, solicitar ao beneficiário a
carteira de identidade e o cartão de identificação.
Observar, sempre, validade, carências, abrangência e
mensagens de restrições de atendimento existentes nos
cartões dos beneficiários de intercâmbio.
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Élcio Paraíso - Bendita

Da esquerda para direita: Paulo César de Araújo Rangel, diretor de Controle da Unimed Federação Minas; João Batista Caetano, presidente
executivo da Fundação Unimed; Antonio Cesar Azevedo Neves, diretor de tecnologia e sistemas da Unimed do Brasil; Edevard José de Araujo,
diretor de marketing e desenvolvimento da Unimed do Brasil; e Samuel Flam, presidente da Unimed-BH

ATENÇÃO PRIMÁRIA EM FOCO
Congresso Nacional Unimed de Atenção Integral à Saúde discutiu a multimorbidade
Médicos e especialistas do
se tor de saúde se reuniram, na
capital mineira, para participar do
3º Congresso Nacional Unimed de
Atenção Integral à Saúde, realizado entre os dias 1º e 3 de junho.
O tema foi a atenção primária para
a multimorbidade, que diz respeito a ocorrências de vários problemas de saúde em um indivíduo.
O evento abordou a necessidade de reestruturar o sistema de
saúde para garantir melhor qualidade no atendimento a esses
pacientes e contou com a participação do diretor de Controle da
Unimed Federação Minas, Paulo
César de Araújo Rangel, que integrou uma das mesas de debate sobre o tema.

“O modelo de atenção à saúde no
Brasil precisa ser repensado, deixando de ser hospitalocêntrico, focado em tratar doenças já diagnosticadas, e priorizando os atendimentos baseados na atenção primária.
Esse modelo trabalha a prevenção,
identificando nos indivíduos de forma precoce, os riscos de doenças e
evitando a instalação de quadros
mórbidos, por meio da estratégia dos programas de promoção e
educação em saúde. É dessa forma
que trabalham países europeus, que
investem cerca de 8% do PIB e oferecem saúde de melhor qualidade
que os Estados Unidos, por exemplo,
que utilizam o modelo hospitalocêntrico e gastam cerca de 17% do
PIB”, completa Paulo César.

O Sistema Unimed também
vem trabalhando com o modelo
preventivo nos serviços de saúde.
A Unimed-BH, por exemplo, criou
o Unimed Pleno, um plano inovador, em que o médico pode cuidar
da família inteira, reforçando o
vínculo médico/pacien te. O produto prioriza a atenção primária,
oferecendo preços competitivos e
resultados promissores, permitindo a integralidade da assistência, a
acessibilidade do paciente, a longitudinalidade e a coordenação
das ações de cuidado. “Dessa forma, promovemos o autocuidado,
oferecendo um serviço de excelente qualidade aos beneficiários
e com preço mais acessível,” ressalta Paulo César.
Unimed Federação Minas
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PARCERIA PARA DIMINUIÇÃO
DAS DEMANDAS JUDICIAIS
O convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) e o Instituto Brasileiro para
Estudo e Desenvolvimento do Setor
de Saúde (Ibedess), contou com
a participação efetiva da Unimed
Federação Minas. A instituição assessorou, desde o início, todas as tratativas, desde as reuniões com o
Ibedess e autoridades do judiciário,
até a elaboração de minutas, revisão e assinatura do convênio, culminando na implantação da conciliação pré-processual entre usuários e
operadoras dos planos de saúde.
A proposta, já em andamento,
possibilita que os usuários da saú-
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de suplementar sejam atendidos
por um funcionário do Ibedess que
faz a interface com a operadora de
plano de saúde contratada e poderá, por exemplo, prestar esclarecimentos por meio de um atendimento personalizado e, se for de
interesse da operadora, firmar
acordo a fim de evitar ajuizamento
do pedido. Apenas nos meses de
junho e julho, foram realizados 100
atendimentos presenciais a beneficiários de diversas operadoras de
planos de assistência à saúde.
Este atendimento, que acontece de segunda a sexta, das 8h30
às 16h30, ocorre para os beneficiá-

rios que buscam o Juizado Especial,
em Belo Horizonte, sem a assessoria de um advogado. Para Fernanda
Guimarães, gestora Jurídica da
Unimed Federação Minas, “a medida estreita, ainda mais, o relacionamento entre o judiciário mineiro
e as operadoras, e reconhece nossos
esforços na busca por uma conciliação, permitindo melhoria no atendimento ao consumidor e diminuição
das demandas judiciais”.

Atuação
DENTRO DA LEI
Singulares, relatórios com informações
sobre o entendimento dos desembargadores a respeito das demandas que envolvem
a saúde suplementar. “A iniciativa tem
por finalidade promover um conhecimento
dos fundamentos e argumentos utilizados,
tanto pelos operadores do direito, quanto
pelos magistrados, possibilitando assim, a
elaboração de estratégias jurídicas, gerenciais ou até mesmo políticas no cenário
de judicialização da saúde suplementar”, completa Fernanda.
Composta por oito profissionais, entre advogados, assistente administrativo e estagiário, a
equipe jurídica da Unimed Federação Minas oferece às Singulares
suporte especializado em áreas
estratégicas como Cível, Tributária e Trabalhista.
Em 2015, foram realizados
cerca de 130 atendimentos mensais somente para as Unimeds
mineiras. Os questionamentos
vão de situações mais simples,
como dúvidas acerca de licença-maternidade à Revisão do
Estatuto Social da cooperativa.
Atendimentos pontuais presenciais, a exemplo do acompanhamento de Assembleias
Gerais, também integram o
portfólio de atividades.

Divulgação

Trabalhando sob complexa legislação, as cooperativas têm, cada vez mais,
encontrado nos setores Jurídicos, uma
parceria importante para proporcionar
mais segurança jurídica, tendo em vista a
amplitude do Direito. “Um departamento
capacitado é fundamental para o alinhamento de conduta da instituição”, explica
Fernanda Guimarães, gestora Jurídica da
Unimed Federação Minas.
Para o desembargador Alexandre
Quintino Santiago, a atuação jurídica é essencial para manter a curva do crescimento
de um negócio. “O advogado ajuda a garantir o interesse de todas as partes e, com
um olhar além do negócio, possibilita
a manutenção das leis que regem o segmento”, diz.
Alexandre foi um dos palestrantes do
Encontro Técnico (Entec), evento promovido pela Unimed Federação Minas, no
mês de julho, em Belo Horizonte. A iniciativa reuniu juízes, desembargadores,
assessores jurídicos, e especialistas da
área que, além de propor uma reflexão
sobre o papel do jurídico dentro de uma
organização, discutiu temas acerca da judicialização da saúde e dos reflexos do
Novo Código de Processo Civil no trabalho das Singulares.
Outro momento importante do encontro foi a apresentação do projeto Inteligência Judicial, que visa disponibilizar às

Fernanda Guimarães é gestora Jurídica
da Unimed Federação Minas

Unimed Federação Minas
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Gestão de pessoas é

pre coletiva
Eliane Ramos de Vasconcellos Paes, presidente da Associação Brasileira
de Recursos Humanos - Seção Minas Gerais - ABRH-MG, aponta a comunicação
como o grande diferencial para o desenvolvimento de uma equipe

Dentro de qualquer organização, o capital humano é a principal ferramenta para o sucesso. Entretanto,
reter talentos é sempre um grande desafio. Dessa forma, investir na gestão de pessoas e na capacitação dos
profissionais contribui diretamente para o crescimento dos resultados ao mesmo tempo que favorece o clima
organizacional.
Mas como desenvolver uma gestão de pessoas efetiva? Nesta entrevista, Eliane ensina os principais
passos para a formação de uma equipe engajada e focada no alcance dos objetivos estratégicos. Segundo ela,
o segredo é saber comunicar, entender e respeitar as diferenças para agregar e gerar desenvolvimento.

Qual a importância da gestão de pessoas para um negócio?
Gestão de pessoas, como definição geral, é a estratégia
que busca delinear, atrair, reter, potencializar e administrar o
capital humano de uma empresa de forma a alcançar harmonia e a satisfação tanto do empregado quanto do empregador.
As organizações que investem na área são aquelas que formam
profissionais mais bem-qualificados e motivados para desempenhar as suas funções. Administrar uma equipe com qualidade e saber escolher as pessoas certas diferencia o negócio e
alavanca os ganhos. Portanto, uma boa gestão de pessoas é indispensável para o sucesso empresarial, já que um colaborador satisfeito “veste a camisa da empresa”, cresce com ela e
produz melhor.
Existe diferença entre gestão de pessoas e recursos humanos?
Em algumas empresas ou organizações, podem ser ape-

nas nomenclaturas diferentes. O fundamental é que a área de
gestão de pessoas é responsável por criar condições para o
trabalho, recrutar profissionais, estudar perfis, além de incentivar a equipe a trabalhar dentro do planejamento estratégico estabelecido. Já a área de recursos humanos (RH) tem
como função oferecer as ferramentas e os mecanismos
necessários à atuação dos profissionais em uma empresa.
Também existe diferença entre as responsabilidades do
RH Estratégico e do RH Tático. O primeiro participa dos
negócios junto aos líderes porque precisa entender quais os
caminhos a empresa deseja percorrer e auxiliar no desenvolvimento do plano estratégico. O segundo cuida da burocracia da empresa, como plano de saúde, pagamento, benefícios,
contratos, processos, entre outros. Mas o mais importante é
que o gestor de pessoas e o de recursos humanos trabalhem
em conjunto.

Unimed Federação Minas

11

ENTREVISTA

“Um erro gravíssimo é
não ensinar as suas
equipes, não praticar
o que ensina e não
se preocupar com o
bem-estar das pessoas”
Em relação ao sistema cooperativo, a gestão de
pessoas deve ser conduzida de forma diferente?
Independentemente de ser um sistema cooperativo, é
sempre importante investir em uma gestão de pessoas
mais inovadora e mais estratégica. Para isso, é vital que o
gestor da área se destaque por sua inteligência social. É
fundamental ter autoconhecimento, entender seus pontos
fortes, conhecer o perfil do outro e compreender que as diferenças de comportamentos são importantes para o sucesso da equipe. É necessário trabalhar a complementariedade, as pessoas em diferentes momentos e aceitar a
diferença de forma a agregar e gerar desenvolvimento.
Cada vez mais, precisamos disso. Criar condições ideais
para que as pessoas se sintam satisfeitas e acolhidas no trabalho não só cria um clima organizacional favorável como,
também, contribui para o desempenho dos resultados.
Quais são as principais responsabilidades de um
gestor de pessoas? De que forma o seu trabalho pode
ser realmente efetivo?
Há alguns anos, essa função era ocupada por psicólogos ou especialistas em recursos humanos. Hoje, porém,
não existe uma formação específica para se tornar um
gestor de pessoas, visto que o sentido de liderança não
tem tanta relação com a parte técnica – a prioridade é a
comunicação e gostar de gente. O mais importante, então,
é o autoconhecimento e a comunicação. Um gestor que
se conhece, tem uma relação de transparência com a
equipe, e se expressa de forma clara, confia em si mesmo
e está disposto a assumir riscos em nome de sua equipe.
Portanto, ele é o responsável por criar um ambiente em
que todos se sintam motivados e engajados. E, quando há
comunicação e o propósito da empresa e de seus colaboradores está alinhado, isso significa que o gestor vem
cumprindo bem o seu papel.
Quais os principais erros cometidos pelos gestores e
como é possível corrigi-los?
Um erro gravíssimo é não ensinar as suas equipes,
não praticar o que ensina e não se preocupar com o
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bem-estar das pessoas. Todo gestor tem responsabilidade com os seus profissionais. Por isso, é importante
conhecer sua equipe, os seus pontos fortes e fracos,
para que possa exigir e absorver o melhor das pessoas.
Um bom gestor também deve estar aberto ao novo.
Quando se tem disposição e humildade para absorver
novas ideias, a equipe cresce junta. Assim, nunca se
deve confundir gestão com individualidade; gestão é
sempre coletiva.
Como deve ser a postura do líder na gestão da sua
equipe? Qual a importância dessa interação e os ganhos
para a organização?
Gosto muito da definição de Peter Drucker, considerado o “pai da administração”, que diz: “A única
definição de líder é quem possui seguidores, sem seguidores não há líder”. Isso significa que o líder precisa ter uma visão transformadora. Como já disse
aqui, um gestor que tem um perfil visionário é carismático e proativo, sabe lidar com as pessoas, se expressar e comunicar. Gerenciar uma equipe contribui
efetivamente para o desenvolvimento da organização.
Entre líderes e seguidores é preciso haver diálogo.
Uma equipe bem-engajada, que trabalha e almeja o
crescimento em conjunto, produz melhor e alavanca
os ganhos.
Quais são as prioridades na gestão de empresas menores, por exemplo, consultórios e clínicas médicas?
Na maioria das vezes, em empresas de pequeno
porte ou que tenham equipes reduzidas, o gestor é o
próprio dono, sendo ele o responsável pelo acompanhamento das atividades e pelo desenvolvimento de
seus colaboradores. E aqui, novamente, o foco deve ser
a comunicação. Para isso, é necessário conhecer os processos da empresa como um todo, clientes, concorrentes e, especialmente, compreender e entender cada um
de seus funcionários. Só assim, o gestor vai saber o
que exigir, e de quem, criando um ambiente descontraído e funcional.

JUDICIALIZAÇÃO

Os materiais adquiridos para tratar problemas de
saúde representam uma importante parcela dos custos
das operadoras. Somente no Sistema Unimed, os gastos com a indústria de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) chegam a R$ 4,5 bilhões por ano.
Quando comparados aos de outros países, os preços
desses recursos, no Brasil, são muito superiores e
podem ser considerados exorbitantes. Com o objetivo
de padronizar e gerenciar o processo de autorizações
de OPMEs e buscar o seu uso racional nas Singulares, o
Sistema Unimed atua em duas frentes de trabalho.
Desde 2009, o Comitê Técnico Nacional de Produtos Médicos (CTNPM) combate o crescimento dos custos assistenciais, contendo a prática de preços abusivos,
reduzindo a diferença dos valores no mercado e uniformizando essa cobrança nas regiões do país. “O que
queremos é viabilizar, junto aos nossos principais fornecedores, condições comerciais justas e compatíveis
com o potencial de negócio oferecido pelo Sistema”,
declara Luiz Otávio Fernandes de Andrade, assessor de
Regulação e Saúde Integral da Unimed Federação
Minas e coordenador médico do CTNPM.
Para isso, Luiz Otávio defende a transparência das informações e um contato estritamente técnico com a indústria de distribuição. “Uma peça que tem um determinado valor de desenvolvimento e produção não pode
chegar ao paciente com um preço dez vezes superior ao
que sai da fábrica. Precisamos conhecer com precisão a
composição dos preços. Só assim poderemos identificar e
combater as distorções e, inclusive, a ocorrência de corrupção”, salienta. Nesse sentindo, o Comitê desenvolveu
um alinhamento estratégico com o Colégio Nacional de
Auditores e demais órgãos regulamentadores; capacitou
um grupo especial para aprimorar os processos de negociação; e concentrou as equipes, integrando e definindo
papéis de atuação dos núcleos estaduais e regionais.

ACOMPANHAMENTO CONSTANTE
Para colocar o tema no centro das discussões e avaliar, constantemente, o andamento e resultado dos esforços empregados no combate às más práticas,
também foi criada a Comissão Estratégica de OPMEs,
da qual o CTNPM é parte integrante. O propósito é
homogeneizar as discussões sobre o tema no Sistema
Unimed, eliminar eventuais desvios e contribuir com
apoio técnico em diversas instâncias, por meio de encontros e visitas aos setores competentes. “O nosso objetivo é abordar a causa do problema. Enquanto o preço
do produto for o foco da discussão, deixaremos de lado
outros aspectos fundamentais como qualidade assistencial e racionalidade de uso.
Por isso, os custos e todas as demais informações relacionadas à
utilização destes insumos precisam ser transparentes. Em última
instância, toda a sociedade é penalizada quando utilizamos mau
os escassos recursos da saúde. É
em nome dela que devemos
agir”, declara Luiz Otávio.

Divulgação Unimed-BH

PELA ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA

Luiz Otávio Fernandes
de Andrade é assessor
de Regulação e Saúde
Integral da Unimed
Federação Minas

Unimed Federação Minas
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CAPA

JUNTOS PELO

DESEN

Baseado em valores democráticos e
igualitários, o cooperativismo
segue sua trajetória de crescimento
gerando benefícios sociais e econômicos
Do Latim cooperari (co - junto e
operari - esforço, trabalho), a capacidade de “trabalhar junto” por um objetivo comum também é empregada
para unir crescimento econômico e
bem-estar social. É o que as cooperativas fazem. “Atuando sob a ótica
de participação democrática, solidariedade, independência e autonomia, as pessoas se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações
e necessidades comuns, tanto econômicas quanto sociais e culturais”,
explica Marcelo Mergh Monteiro,
presidente executivo da Unimed
Federação Minas.
O modelo socioeconômico cooperativista, considerado mais justo e
igualitário, tem angariado um número cada vez maior de adeptos.
Atualmente, mais de 1 bilhão de
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pessoas em todo o mundo estão ligadas a uma dessas organizações,
segundo a Aliança Cooperativa Internacional (ACI). No Brasil, cerca de
6,6 milhões de cidadãos são associados às quase 7 mil cooperativas do
país, conforme dados da Organização das Cooperativas de Minas Gerais (Ocemg). Atuando em 13 ramos
da economia, elas empregam mais
de 360 mil pessoas. “Estamos em
uma década de crescimento do cooperativismo. A tendência é que as
pessoas estejam mais engajadas
e contribuam naturalmente para
o seu fortalecimento, entendendo
que o crescimento coletivo beneficia a todos”, aposta o presidente da
Ocemg, Ronaldo Scucato.
Mesmo com o atual cenário de
crise política e econômica, o coope-

VOLVIMENTO
rativismo continua em expansão, o
que reafirma seu diferencial. “O interesse não é o lucro concentrado,
mas a distribuição de resultados. Por
isso, estamos no mercado fazendo
negócios sem deixar, em segundo
plano, as questões sociais e as pessoas”, ressalta Ronaldo Scucato.
A SAÚDE VAI MUITO BEM
Minas Gerais é o segundo maior
estado brasileiro em número de
cooperativas. São quase 800 organizações, colocando-o atrás apenas
de São Paulo, com 1.105. Reunindo
1,3 milhão de cooperados e cerca de

36 mil empregados, as cooperativas
mineiras têm, anualmente, participação de 6,4% no Produto Interno
Bruto (PIB) do estado e movimentação de R$ 32,9 bilhões.
A área da saúde destaca-se. Dedicada à preservação e à promoção
da saúde humana, ela reúne mais
de 33 mil cooperados e quase 10
mil empregados, segundo dados da
Ocemg. “Sem dúvida, é um ramo
sólido e focado na qualidade de
vida das pessoas, demonstrando,
cotidianamente, os valores e princípios do cooperativismo”, afirma
Ronaldo Scucato.

Em Minas, as Singulares do Sistema Unimed contribuem para que,
cada vez mais, pessoas tenham acesso
aos serviços médicos, por meio de
uma rede ampla e com grande capilaridade, chegando a lugares em que,
muitas vezes, empreendimentos focados no lucro não se interessam em
atuar. “No momento em que a maioria
do empresariado está segurando projetos e investimentos, entregamos um
hospital para a população de Governador Valadares e região. Conseguimos
fazer isso porque o foco do cooperativismo não é o capital, mas as pessoas”,
finaliza Marcelo Mergh Monteiro.

DA EUROPA PARA O MUNDO
Foi na Inglaterra, no século 19,
durante a Revolução Industrial,
que surgiu a primeira cooperativa
como empreendimento socioeconômico. Buscando uma alternativa
para driblar as mudanças introduzidas pelo capitalismo, 28 tecelões uniram forças e fundaram a

Sociedade dos Probos Pioneiros
de Rochdale, em 21 de dezembro
de 1844. De Rochdale, bairro da cidade de Manchester, a pequena
cooperativa de consumo mudaria
os padrões econômicos da época,
colocando o homem, e não o lucro,
como principal finalidade.

No Brasil, a primeira organização de que se tem registro é a Sociedade Cooperativa Econômica
dos Funcionários Públicos de
Ouro Preto, criada em 1889, na cidade mineira. No início do século
20, surgiram as cooperativas de
crédito e as rurais.
Unimed Federação Minas
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CAPA

ORIENTADO POR PRINCÍPIOS

Arquivo Unimed Vale do Aço

O cooperativismo possui sete princípios que devem ser aplicados pelas cooperativas de qualquer
lugar do mundo, de forma a garantir a prática de valores essenciais ao movimento. Conheça:
1) ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE: qualquer pessoa pode ingressar em uma cooperativa, desde que o faça de forma livre e espontânea e esteja disposta a aceitar as responsabilidades da sociedade.
“O cooperativismo está aberto a todos que tenham coragem e vontade de trabalhar
em prol do grupo. Não é atuar pensando apenas em dinheiro. É gerar oportunidades para
todos os cooperados, pensar em equipe para alcançar o objetivo final e criar mecanismos
para melhorar, a cada dia, o atendimento aos pacientes.”

Arquivo Unimed Juiz de Fora

Sandro do Carmo Carvalho
Clínico geral e geriatra, cooperado, há 13 anos, da Unimed Vale do Aço

2) GESTÃO DEMOCRÁTICA: em uma cooperativa, todos os associados têm os
mesmos poderes (1 sócio = 1 voto), participando de todas as decisões. As políticas e a
evolução da instituição também são acompanhadas por todos.
“É importante, fundamental e imprescindível, para a natureza corporativa da Federação. Considerando que uma cooperativa é feita de pessoas e não de capital, a democracia,
no caso, é o ponto mais importante. É impossível imaginar uma cooperativa que não tenha
a democracia como pilar dos seus princípios e valores.”

Arquivo Unimed João Monlevade

Hugo Borges
Presidente da Unimed Juiz de Fora e da Unimed Intrafederativa Zona da Mata

3) PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS MEMBROS: na cooperativa, todos são
donos, uma vez que são associados que adquirem cotas para entrar na sociedade e têm
direito a participar democraticamente de todas as decisões.
“Como temos mais informações, conseguimos ajudar na administração. Ser o dono
da cooperativa também reflete positivamente no atendimento ao cliente, já que estamos
na ponta e entendemos melhor as necessidades.”

Arquivo Unimed Intrafederativa Federação das Unimeds do
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas

Flávio Lúcio Moreira Bicalho
Pediatra e hebiatra, cooperado, há 22 anos, da Unimed João Monlevade
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4) AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA: toda cooperativa deve primar pela autonomia nas decisões. Acordos e parcerias podem ser firmados entre cooperativas, desde
que não afetem o controle democrático dos membros.
“Todo cooperado é livre em suas decisões. Sua autonomia é preservada, ressalvandose sempre que, em decisões de assembleia, o parecer é autônomo e independente, mas fica
vinculado à vontade da maioria, conforme preceitua o espírito democrático.”
Luiz Gonzaga de Rezende Júnior
Diretor administrativo e financeiro da Unimed Intrafederativa Federação
das Unimeds do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas
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Arquivo Unimed Campo Belo

5) EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO: promover a educação e a formação
dos empregados e associados resulta em benefícios socioeconômicos que vão além da
instituição em si.
“É por meio de um adequado conhecimento das raízes do cooperativismo que
estaremos aptos a transmitir informações sobre suas origens, princípios e práticas,
contribuindo, dessa forma, para um melhor ensinamento e aprendizado.”

Arquivo Unimed Federação Minas

Aguinaldo Camilo de Rezende
Otorrinolaringologista, diretor-presidente da Unimed Campo Belo

6) INTERCOOPERAÇÃO: a cooperação também se estende às relações entre as
diversas cooperativas. Por meio de estruturas locais, regionais, nacionais, e até internacionais, todas colaboram umas com as outras.
“A intercooperação é fundamental em nosso dia a dia, pois, por meio dela, as
Unimeds dão suporte umas às outras, trocam experiência e, assim, se tornam cada vez
mais fortes para enfrentar os desafios do mercado.”

Arquivo Unimed Gerais de Minas

Marcelo Mergh Monteiro
Presidente executivo da Unimed Federação Minas

7) INTERESSE PELA COMUNIDADE: as cooperativas não têm fins lucrativos. Elas
trabalham para o desenvolvimento sustentável das comunidades em que estão inseridas, gerando benefícios sociais e econômicos não só para os associados, mas para toda a sociedade.
“É imperativo que a cooperativa olhe ao seu redor e seja agente de um processo de
valorização humana, mitigando o desajuste socioeconômico. Não haverá crescimento
econômico sustentável a longo prazo sem o progresso social e ambiental, até porque são
aspectos inter-relacionados.”
Delandre Coelho Duarte
Diretor-presidente da Unimed Gerais de Minas

NÚMEROS DO COOPERATIVISMO
1 BILHÃO de associados em todo o mundo
50 MILHÕES de brasileiros cujas famílias estão diretamente vinculadas a uma cooperativa
O país tem 6,6 MIL cooperativas e cerca de 360 MIL profissionais atuando no segmento

6 COOPERATIVAS brasileiras aparecem na lista das 300 maiores do mundo
32% DOS CLIENTES de plano de saúde são atendidos por cooperativas médicas e/ou odontológicas,
segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
Fonte: Relatório de Gestão 2015 da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)
Unimed Federação Minas
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ATENÇÃO À SAÚDE

UMA BOA

NOITE
Pequenos hábitos contribuem para
uma noite de sono tranquila e o ganho
de mais disposição no dia a dia
18
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Não é novidade para a classe médica que dormir bem é essencial para
um bom funcionamento do corpo e
da mente. Mas, você já avaliou quantas horas dorme por dia? Segundo uma pesquisa divulgada pela
Universidade de Michigan este ano,
o Brasil está entre os três países que
menos dormem, perdendo apenas
para Japão e Singapura. Dados da
análise revelam que a rotina atribulada, estresse e pressões diárias
interferem no relógio biológico e
contribuem para a redução do descanso noturno.
A pesquisa utilizou um aplicativo chamado Entrain, criado pela
própria universidade com o objetivo
de ajudar na adaptação a fusos horários, a fim de melhorar o sono. A ferramenta informava a que horas as
pessoas deveriam se expor à luz do
dia para regular seu relógio biológico. Com os dados coletados de
seis mil participantes, pesquisadores
conseguiram identificar resultados
em mais de 100 diferentes países.
Descobriu-se que a Holanda é o local
onde se dorme mais: são oito horas e
16 minutos diariamente. Os três que
têm o pior sono são Singapura e
Japão, empatados com 7h24, e o
Brasil, que dorme 7h36 em média.
Por mais que a diferença entre
os resultados seja pequena, especia-

listas afirmam que alguns minutos
fazem diferença na vida de um indivíduo. Afinal, é durante o sono que
se garante o bom funcionamento do
corpo, com a liberação de substâncias importantes para o metabolismo, como o hormônio do crescimento e da saciedade e a serotonina
– responsável pela sensação de prazer –, além de impedir o acúmulo
de cortisol.
Segundo Manuelly Ansia Dopazo, gestora de Saúde Integral da
Unimed Federação Minas, a redução do tempo ou a privação do sono
produzem efeitos indesejáveis no
organismo. “A pessoa costuma se irritar mais facilmente, fica estressada
e apresenta dificuldade para concentrar, aprender e memorizar. Sem
contar que noites mal-dormidas
também favorecem o ganho de peso e o surgimento da depressão, podendo interferir tanto na vida pessoal quanto profissional do indivíduo”, pontua.
MUDE HÁBITOS
Mesmo diante de uma rotina
atribulada, é possível ter uma noite
de sono adequada. A começar pelo
ambiente físico, que deve ser escuro,
silencioso e confortável. Segundo
especialistas, a presença de luz é um
dos fatores que impedem uma noite

bem dormida. É somente em locais
escuros que o corpo produz a melatonina, hormônio que regula o sono.
Outras dicas importantes: ter horários regulares, principalmente para
acordar; diminuir estímulos à noite,
tais como assistir à televisão, ficar no
computador ou smartphone; e até
evitar brigas e discussões horas
antes de se deitar. É importante educar o cérebro para reconhecer que a
noite é para dormir. É necessário,
também, evitar alimentos estimulantes como guaraná, bebidas à base
de cola, café, chá mate e chá preto.
O hematologista e cooperado da
Unimed-BH, Guilherme Muzzi, vem
comprovando que pequenas mudanças podem contribuir para a
qualidade de vida. “Eu tinha muita
dificuldade em dormir, até que criei
alguns hábitos que vêm trazendo
melhorias e bem-estar na minha
vida”, comenta.
O médico tem procurado dormir
sempre no mesmo horário, parou de
assistir televisão horas antes do descanso, não toma muito líquido à
noite para evitar acordar para urinar,
entre outras ações. “Já tenho enxergado alguns benefícios de dormir
bem: meu raciocínio melhorou,
assim como o meu humor, e tenho
mais ânimo para estudar, não fico
sonolento”, acrescenta.

PEGUE SEU TRAVESSEIRO E TENHA UMA BOA NOITE DE SONO
Tenha horário regular para dormir e acordar
Vá para a cama somente no horário de dormir
Use roupas limpas e confortáveis
Não leve problemas do dia a dia para a cama
Faça atividades relaxantes após o jantar
Evite o consumo de bebidas alcoólicas ou estimulantes (refrigerante, chá, café etc.) antes de dormir
Pratique atividades físicas, mas evite realizá-las próximo à hora de dormir
Evite atividades estimulantes como ver televisão ou mexer no celular

Unimed Federação Minas
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Arquivo pessoal

VIDA DE QUALIDADE

Luiz Ney de Assis
Fonseca e a filha,
Sabrina, fizeram da
tradição familiar
um negócio

Com sabor de

DESCANSO

Manter a mente focada no trabalho, mesmo após o expediente
não é incomum. Como a atividade
profissional, geralmente, ocupa a
maior parte do dia, pode ser difícil
se distanciar nos momentos de
folga, gerando desgaste extra. Para
estimular o descanso, uma boa alternativa pode ser investir em atividades que geram prazer.
Luiz Ney de Assis Fonseca, ginecologista e obstetra cooperado
da Unimed São João del-Rei, encontrou seu gatilho de relaxamento na culinária. Desde criança,
ele acompanhava o avô e o pai no
preparo de uma delícia gastronômica tradicional na família:
o leitão à pururuca. “Meu avô era
fazendeiro e sempre fazia o leitão
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nas festas. Eu ficava por perto e o
ajudava a abanar o braseiro que
assava a carne. Aos poucos, fui
aprendendo a técnica”, lembra.
Apesar do contato com o prato
desde a infância, foi aos 36 anos
que o médico preparou seu primeiro leitão. Algum tempo depois,
construiu uma pousada em Tiradentes e passou a fazer o prato
para os hóspedes. Quem experimentava a iguaria, recomendava.
Assim, o profissional da saúde e
chef teve a oportunidade de levar
o leitão à pururuca a programas
de televisão e até a outros países,
além de ver sua especialidade
apontada como o “melhor leitão
do país” em publicações de referência da gastronomia.

Nos fins de semana, o prato não
pode faltar na pousada, seja em casamentos, eventos empresariais ou
grupos de turistas. “Meus amigos e
irmãos me ajudam e, quando terminamos, tomamos um vinho”, explica
Luiz, que também é sommelier e faz
questão de unir os sabores da bebida
às refeições que prepara.
A possibilidade de conhecer
novas pessoas e histórias é outro
fator que mantém sua atração
pela gastronomia. “O leitão fica
sete dias marinando e, depois,
sete horas assando. Nesse tempo
de cozimento, bato papo com as
pessoas e faço amizades. É um
descanso.”
Uma invenção do próprio médico incrementou a receita origi-

nal e, certamente, contribuiu para
tanto sucesso. “Criei um aparelho
chamado pururucador. Com ele,
chego a ter 99% de torresmo sem
queimar o leitão.” Outros pratos
também estão no cardápio do
médico, que reforça o interesse
em sempre aprender. “Sei preparar cordeiro, carnes grelhadas e
confit de pato. Participo de degustações e, às vezes, peço aos chefs
para me contarem o tempero dos
pratos”, confessa.

gos pedem. Nossos encontros não
têm muita programação, somos
guiados pela vontade do momento
e criatividade”, explica o médico,
que aproveitou as matérias extracurriculares da faculdade para
aprender mais sobre o assunto.
Para Glaycon, que pretende se
matricular em um curso de culinária, cozinhar, jogar peteca e viajar
são formas de se desprender da
pressão gerada pelo trabalho. “Faço
questão de usar meu tempo de
forma equilibrada. Com essas atividades, tenho momentos de descontração e prazer”, ressalta. Muitas
vezes, uma atividade até se conecta
com a outra. “Em breve, quero fazer
uma viagem para a região mediterrânea, quando pretendo aprender a
gastronomia local.”

Arquivo pessoal

VERSATILIDADE NO FOGÃO
Há 20 anos, o cirurgião-pediatra e cooperado da Unimed Alfenas, Glaycon Baeta Lopes, se reúne
com os amigos para jogar peteca.
Depois do esforço físico, nada melhor que repor as energias com

pratos apetitosos. E a função de
prepará-los fica com Glaycon que,
quando criança, acompanhava sua
mãe na cozinha para descobrir
alguns segredos das refeições.
“Aprendi praticamente tudo com
minha mãe mas, há 18 anos, também pego dicas com a cozinheira
que trabalha na minha casa”, diz.
Dentre as especialidades de
Glaycon, estão massas, churrasco
e comidas típicas mineiras, que
ele prepara de maneira versátil,
usando os ingredientes disponíveis.
Glaycon criou, por exemplo, um
prato inspirado na galinhada, mas
preparado com costelinha de porco
em vez de frango. O camarão e o
cordeiro também costumam entrar
na cozinha para compor pratos diferentes. “Preparo o que meus ami-

Para Glaycon Baeta
Lopes cozinhar é
uma terapia e
uma forma de
reunir amigos

Unimed Federação Minas
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ESTETOSCÓPIO

Termômetro de
mercúrio

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) abriu uma consulta pública sobre o uso do termômetro com coluna de mercúrio. A proposta consiste em
proibir a fabricação, importação, venda e uso do artigo em
serviços de saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, o mercúrio é tóxico
para humanos e meio ambiente. Pode prejudicar rins, fígado e sistema nervoso central, levando ao aparecimento
de sintomas como perda da coordenação motora, dificuldades na fala e na audição, perturbações sensoriais e fraquezas musculares. Em alguns casos, pode levar a óbito.
Se aprovada, a resolução deve entrar em vigor em
janeiro de 2019.

Informação
a um clique
Em meio à rotina médica atribulada, praticidades são
sempre bem-vindas. Foi pensando em facilitar o acesso
à informação que surgiu o site Síndromes Médicas, um
dicionário médico online que disponibiliza textos e links
sobre assuntos de interesse profissional. A iniciativa é do
cardiologista Paulo Fernando Leite, da Unimed-BH, em
parceria com a agência MultiWeb Digital.
“A ideia veio a partir da percepção de que faltam informações com acesso imediato para o estudo médico. O
site é uma ferramenta que poderá auxiliar, e muito, os
profissionais”, ressalta Paulo Eduardo. Atualmente, o dicionário online conta com 350 síndromes catalogadas e é
de acesso gratuito. A estimativa é que a ferramenta tenha,
até dezembro de 2016, mais de 800 síndromes médicas
descritas, com base na literatura médica atual. Acesse:
www.sindromemedica.com.br.

Alerta para
o H1N1
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde,
até o dia 11 de junho, mais de mil pessoas morreram em decorrência do vírus H1N1 no Brasil. Esse é o maior número
de mortes no país desde a primeira pandemia em 2009, que
matou 2.060 brasileiros. Em Minas Gerais, foram 26 óbitos.
Além das mortes pela influenza A/H1N1, houve ainda, 100
mortes por outros tipos de influenza ao longo deste ano em
todo o país.
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“No caso das proteínas, nas crianças, nos primeiros meses de vida são um dos nutrientes que
fomentam a obesidade, mas uma dieta ligeiramente hiperproteica é a que agora se recomenda no
tratamento da obesidade em adultos. O que vale para uma coisa não necessariamente vale para outra."
LUIS ALBERTO MORENO AZNAR,
professor da Universidade de Zaragoza e um dos maiores especialistas
espanhóis em obesidade infantil, em entrevista sobre o tema

Ministério da Saúde

“As pessoas não devem esperar o agravamento dos sintomas para procurar atendimento médico. A atenção deve ser redobrada em
pacientes fragilizados, como idosos, ou que
possuem alguma comorbidade, como diabéticos
ou hipertensos. ”

Venilton Küchler

CLEIDE DE OLIVEIRA,
superintendente de Vigilância em Saúde, sobre a necessidade de a população estar atenta aos sintomas da gripe e
procurar rapidamente o serviço de saúde

“Produtos integrais geralmente são mais
caros. Não podemos permitir que o consumidor
seja induzido ao erro, gaste mais para comprar
um alimento com qualidade nutricional diferente
do que ele imaginava.“
JARBAS BARBOSA,
presidente da Anvisa, sobre uma possível regulação de
alimentos integrais vendidos no Brasil

"Os estudantes demandam um ambiente de aprendizado em que eles possam ser mais autônomos, protagonistas. Os jogos permitem ao aluno progredir aos poucos, à sua maneira. Mas, acima de
tudo, os games podem estimular o interesse por disciplinas que seriam muito chatas de assimilar
numa lousa, por meio de um monólogo do professor."
MANOEL DANTAS,
empresário que atua no desenvolvimento de plataformas educativas multimídias,
sobre a inserção de jogos em sala de aula como aprendizado

Unimed Federação Minas
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Fotos: Arquivo Prefeitura de Brumadinho

AQUI TEM UNIMED

Cercada por riquezas naturais,
Brumadinho, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, oferece diferentes
atrativos para o turismo
24
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Beleza do Rio Paraopeba é um
dos atrativos de Brumadinho

Uma terra de clima agradável, paisagens exuberantes e um eclético cardápio de atividades que contempla
variados estilos e idades. Assim é Brumadinho, cidade localizada a apenas
60 quilômetros de Belo Horizonte e
cujo território, de 640 mil km2, é praticamente o dobro do tamanho da capital. Nos últimos seis anos, impulsionada pela abertura do Inhotim, um
dos maiores centros de arte contemporânea a céu aberto do mundo, a cidade vem aprimorando sua estrutura
para receber o turista. Hoje, quem a
visita percebe que o lugar é muito
mais do que sua mais famosa atração.
Uma das principais singularidades
da cidade de 34 mil habitantes são suas
belezas naturais. Basta dizer que, em
seu território, está o Parque Estadual da
Serra do Rola-Moça, uma das áreas
verdes mais importantes de Minas
Gerais. Com quase quatro mil hectares,
a reserva natural é o terceiro maior parque de preservação ambiental em espaço urbano do país. Em sua extensão,
estão mananciais, além de grande di-

versidade de animais silvestres, inclusive espécies ameaçadas de extinção,
como onça-parda, jaguatirica, loboguará, gato-do-mato, macuco e veadocampeiro.
Mesma relevância tem a flora
local. Situado na zona de transição
entre o Cerrado e a Mata Atlântica, o
parque oferece um espetáculo de
cores e formas ao observador, com
espécies como orquídeas, bromélias,
candeias, jacarandá, cedro, jequitibá
e arnica, além da canela-de-ema,
considerada o símbolo do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. Todo
esse visual único pode ser contemplado de pontos privilegiados pela altitude, como os mirantes do Morro das Três Pedras, do Planeta e do
Morro dos Veados.
A cerca de 30 minutos da sede do
munícipio, está a Serra da Moeda,
outro belo exemplar da exuberância
natural da região. Do alto de seus
1.500 metros, tem-se uma vista das
redondezas de tirar o fôlego. O lugar
também é conhecido por ser um dos

principais pontos para a prática de
voo livre no estado. Para quem tem
espírito aventureiro, há, na cidade,
agências especializadas no esporte,
que podem ser contatadas por meio
do Centro de Atendimento ao Turista
(CAT). Na encosta da Serra, encontram-se diversas opções de restaurantes e pousadas aconchegantes,
algumas focadas em oferecer serviços
de ecoturismo. Mountain bike, arvorismo, tirolesa e cavalgada estão entre
as atividades que o turista poderá
fazer durante sua estada.
Devido ao relevo, uma das principais características de Brumadinho é
a abundância de recursos hídricos. De
seus morros e serras surgem mananciais que abastecem os córregos, ribeirões, corredeiras e cachoeiras, principais afluentes do Rio Paraopeba, que
corta o município. A riqueza hidrográfica também se destaca, sendo o sistema Rio Manso, que abrange a
cidade, responsável pelo abastecimento de 35% da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A região é uma ótima opção para amantes de aventuras
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Igreja Nossa Senhora da Piedade conserva a história da cidade

PASSADO PRESERVADO
A história de Brumadinho está dividida em duas fases.
A primeira delas remonta aos tempos da corrida dos bandeirantes em busca das pedras preciosas incrustadas em
solo mineiro. Entre os séculos 17 e 18, foram várias as bandeiras que passaram por Brumadinho, entre elas as de Matias Cardoso e de Fernão Dias Pais. Nesse período, surgiram
alguns dos primeiros distritos, como Piedade do Paraopeba,
São José do Paraopeba e Brumado do Paraopeba, que dariam origem ao município.
O principal patrimônio dessa época, ainda hoje preservado, é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, datada de 1713. Localizada no distrito de Piedade do Paraopeba,
a cerca de 30 quilômetros da sede, a igreja tem as características arquitetônicas tradicionais do barroco mineiro, como o
seu retábulo em madeira. No altar-mor, destaca-se a imagem
original de Nossa Senhora da Piedade, adquirida em Portugal,

Estação Ferroviária do
município foi preservada
para visitação
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em 1731. Há mais de um século, no dia 8 de setembro, comunidades religiosas do distrito e da região celebram, no
local, o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade.
Depois dessa viagem secular, vale avançar um pouco
mais no tempo para conhecer a segunda fase da história de
Brumadinho, que se inicia com a construção da linha férrea
e da estação ferroviária, inaugurada em 1917. Na época, o
novo meio de transporte permitiu um maior fluxo de pessoas e mercadorias entre o povoado e a capital, além de comunidades vizinhas, o que contribuiu bastante para o
desenvolvimento local. A consolidação da importância
econômica da cidade culminaria, em 1938, em sua emancipação. Antes disso, Brumadinho, que leva esse nome devido
às brumas de suas montanhas, pertencia a Bonfim.

MUNDO DE EXPERIÊNCIAS
Visitar o Instituto Inhotim é, sem dúvida, perder-se em
um mundo em que realidade e fantasia andam de mãos
dadas. Inaugurado em 2006, pelo empresário Bernardo Paz,
o centro de arte contemporânea vem batendo números recordes de público, com uma média de 300 mil pessoas ao
ano. São mais de 800 obras de 100 artistas brasileiros e estrangeiros espalhadas por 140 hectares de um jardim botânico com 4.500 variedades de plantas.
A cada ano, o Inhotim apresenta uma novidade ao público. Em 2016, foi inaugurado o 7º jardim temático
no museu, dedicado às orquídeas da espécie Cattleya
Walkeriana. Cerca de 17 mil exemplares foram plantados
nas palmeiras entre as Galerias Fonte e Cildo Meireles.
Um dos diferenciais do Inhotim é que o visitante pode
interagir – no sentido pleno da palavra – com as obras. Em
uma delas, é permitido nadar em uma piscina em formato de
agenda telefônica. Noutra, um caleidoscópio gigante permite
ao visitante apreciar a bela paisagem refletida nos espelhos.
Inhotim é um dos mais importantes acervos de arte contemporânea

EM CADA CANTO UMA DESCOBERTA
Devido à sua extensão, que a coloca como uma das
maiores cidades do estado, Brumadinho passa a sensação
de não ser apenas uma, mas várias cidades. Além da sede,
possui quatro distritos – Conceição de Itaguá, São José do
Paraopeba, Piedade do Paraopeba e Aranha que, por sua
vez, abrigam povoados, como Casa Branca, Córrego do Feijão e Comunidade do Sapé.
Em cada um desses recantos, o turista encontra peculiaridades que, certamente, fazem a visita valer a pena. Por
isso, o ideal é que a região seja desbravada com tempo ou
por partes, para que nada fique de fora. Uma localidade
importante para conhecer o passado colonial da cidade é
a Comunidade do Sapé, povoado de origem quilombola
que, ainda hoje, preserva tradições de seus descendentes
africanos, como o cortejo da Guarda de Moçambique, manifestação que ocorre durante os festejos em homenagem
ao patrono dos negros e também do povoado, São Benedito. A comunidade pertence ao distrito de São José do Paraopeba, que também é conhecido pela produção de
cachaça artesanal.
Os ares da história também pairam sobre o distrito de
Aranha. Uma das atrações mais conhecidas do local é a comunidade de Melo Franco que, há mais de 20 anos sedia o
tradicional Festival da Mexerica. A festa, realizada em
julho, marca a celebração das boas colheitas do povoado,
que é um dos principais produtores do fruto em Minas Gerais. Somente em 2014, o distrito entregou 17 mil toneladas
do produto na CeasaMinas. Aranha é conhecida, ainda, por
sua produção de vinhos e licores de jabuticaba, outra fruta
encontrada com fartura na região.
A gastronomia é um dos atrativos de Casa Branca, povoado de cerca de 3 mil habitantes, famoso por suas belezas naturais. Desde bares simples a restaurantes
internacionais, Casa Branca tem opções para agradar aos
mais diversos gostos e bolsos.

Informações
Para saber mais sobre os atrativos de Brumadinho
e indicações de serviços, acesse o site oficial do município (www.brumadinho.gov.mg.br); ou procure os
Centros de Atendimento ao Turista (CAT), localizados
na Casa de Cultura Carmita Passos ou em Piedade do
Paraopeba e Casa Branca. Sobre Inhotim, acesse
www.inhotim.org.br.

AQUI TEM UNIMED
UNIMED BELO HORIZONTE


Áreas de atuação: Belo Horizonte e outros 33
municípios da região



Número de cooperados: 5.684



Números de clientes: 1.211.755 (junho de 2016)










Número de hospitais, laboratórios e unidades
de pronto atendimento credenciados: 350
Endereço da sede: Rua Francisco Sales, 1.483,
Santa Efigênia
Telefone: (31) 4020-4020
Horário de funcionamento: segunda a sexta,
das 7h às 19h (atendimento ao cliente)
Site: www.unimedbh.com.br
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ESTILO

As pessoas estão cada vez mais
conectadas à internet, pois encontram
nela quase todas as informações que
procuram e de forma rápida. Essa mudança também afetou o comportamento dos pacientes, que hoje usam
as redes para pesquisar sobre sintomas, doenças e, inclusive, profissionais da saúde. Aplicativos que
alertam para os horários de tomar
medicamentos, orientam sobre alimentação e ajudam na prática de
exercícios são outros atrativos que
mantêm as pessoas conectadas ao
mundo digital. Nesse novo cenário,
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por que não usar a tecnologia a favor
de clínicas e consultórios?
O otorrinolaringologista e cooperado da Unimed Governador Valadares, Amim Souza, adotou as mesmas
ferramentas utilizadas por seus pacientes. Para ele, se as pessoas, inevitavelmente, vão à internet, o melhor é
estar lá. “Pesquisas mostram que a
maioria dos pacientes, primeiro, pesquisam suas dúvidas na internet, pois
assim têm a resposta imediata. Se
estou lá, posso produzir conteúdo relevante para os interessados, além de
aumentar minha visibilidade.”

O chamado “boca a boca” até tem
o seu mérito, mas a força e a agilidade
da internet podem ser usadas para potencializá-lo. Por acreditar nessa postura mais ativa, Amim se matriculou
em um curso que aborda a tecnologia
e o empreendedorismo em saúde, no
qual aprendeu sobre marketing e planejamento estratégico. “Vi o quanto a
presença digital é importante. Hoje,
tenho um site, por meio do qual é possível solicitar agendamentos, e uma
página no Facebook. As pessoas podem enviar mensagens e faço questão
de sempre responder, pois alguns con-

tatos são apenas dúvidas, não precisam de uma consulta”, conta.
Mensurar os resultados alcançados
com a presença nas redes e saber a origem do público são outras possibilidades exploradas pelo médico. Todo
paciente novo responde a um formulário de pesquisa informando como ficou
sabendo do consultório. Atualmente,
30% das pessoas chegaram até lá por
meio das ações de marketing digital. O
relacionamento pós-consulta é outro
caminho que Amim quer explorar.
“Posso enviar e-mails depois de um ano
da consulta, convidando o paciente
para uma nova avaliação, que talvez ele

nem lembrará que já está na hora de
fazer.” Pelo Facebook, o médico também consegue analisar a quantidade de
curtidas e comentários nas publicações,
além das avaliações da página, o que
gera percepções importantes para planejar os próximos posts.
Mesmo com esses ganhos, Amim
avalia que o investimento feito ainda é
moderado e há muito o que experimentar. “Pretendo produzir, também,
conteúdo em vídeo, como uma nova
opção. Na parte técnica, posso usar um
software de filmagens que pode disponibilizar o material aos pacientes via
aplicativo.”

Tecnologia como

ALIADA

Comunicação facilitada
Atenta às constantes mudanças do mercado e tendo
a inovação como norteadora de sua atuação, a Unimed
Federação Minas está desenvolvendo a ferramenta
“Minha Unimed”, um aplicativo para smartphone que
fortalece ainda mais o relacionamento das Singulares
com seus cooperados.
Por meio dele, os médicos poderão receber, em
tempo real, notificações, circulares e notícias divulgadas

pelas cooperativas, assim como ter acesso à informações
de produção médica, adiantamentos e novos procedimentos. “A ferramenta está sendo desenvolvida a partir
das necessidades percebidas na rotina das Singulares e é
integrada aos sistemas internos. Por isso, achamos que
será um grande ganho para os médicos cooperados,”
afirma o diretor de Integração e Mercado da Unimed
Federação Minas, Cláudio Laudares Moreira.

Saiba onde investir e usar a tecnologia a seu favor






Informação unificada: utilize softwares de gestão para unir informações, como cadastros de pacientes
Prontuário eletrônico: não perca tempo preenchendo receitas, exames, recibos ou quaisquer documentos
Preenchimento de convênios: softwares automatizam esse processo, desburocratizando e reduzindo a chance de erro
Presença digital: mantenha uma página de seu consultório na internet e utilize as redes sociais
Acesso na palma da mão: é possível acessar todos os dados de pacientes a partir de aplicativos para smartphone
Fonte: Saúde Business (www.saudebusiness.com)
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TEMPO LIVRE

Hobby
Arquivo pessoal

Lazer

Arquivo pessoal

ARTE EM MOSAICO
Sempre me interessei por artesanato. Quando jovem,
me aventurava em trabalhos manuais, como a decupagem, mas foi há três anos que a arte com mosaicos começou a fazer parte da minha vida. Meu pai esteve
internado e, por isso, eu passava muito tempo dentro do
hospital, fora da minha rotina de anestesiologista. Nesse
tempo, sempre procurava na internet por algo que me
distraísse. Assim, descobri o mosaico.
Sou autodidata e não busquei especialização através
de cursos. Tudo o que sei aprendi em vídeos de passo a
passo e tutoriais a que assisti. Desenvolvi várias peças e
já participei de uma mostra de talentos da Unimed Governador Valadares, onde expus um aparador de orquídeas. Não comercializo e
nem divulgo os produtos,
pois prefiro presentear meus
familiares. A arte com o mosaico é como uma terapia
para mim. Sinto extremo
bem-estar ao desenvolver o
trabalho.

COM
GOSTINHO
ARTESANAL

Maria Alcéia
Bicalho Magalhães,

A história da cerveja através do tempo sempre me
encantou. Por isso, em 2008, eu e minha esposa, Rossana Viegas, começamos a aprofundar nossos conhecimentos sobre o assunto. Participamos de cursos
certificados na área e fomos até à Europa para fazer a
tradicional rota cervejeira, que incluiu países como
Bélgica e Alemanha, referências no assunto.
Durante o tour, percebemos que a cerveja era um
importante item na gastronomia local. Essa experiência fez com que nos apaixonássemos, ainda mais, pela
bebida e nos impulsionou a dar o pontapé inicial na
produção de cerveja artesanal, ainda de forma caseira.
O resultado deu certo e, no início deste ano, conseguimos elevar nossa produção para criar a Libertastes,
que propõe expressar, por meio da cerveja, todo o repertório da rica alma mineira. O nome faz referência ao
nosso estado e a ideia é que a nossa bebida seja vista
como um item cultural da região de São João Del-Rei.

anestesiologista e
cooperada da Unimed
Governador Valadares

cirurgião-geral e cooperado da Unimed São João Del-Rei

Ricardo Gomes Viegas,

ESPORTE ENTRE MONTANHAS
Durante seis dias da semana, dedico parte da minha programação a treinos
de corrida, resistência e musculação. Toda essa rotina serve de preparo para a
prática de uma atividade que se tornou um hobby: corrida de montanha. Uma
modalidade realizada em regiões montanhosas com morros e pedras, percurso
que exige muito do competidor devido às variações de terreno. Sem contar que,
às vezes, precisamos levar alimentos e kit de sobrevivência.
A minha participação como atleta amador nesse esporte, surgiu a partir da
busca pelo novo. Eu já era maratonista e chegou um momento em que queria arriscar mais. Interessei-me pela modalidade, comecei a praticar e me adaptei. Nesses sete anos de atividade, já participei de inúmeras provas em diversas cidades
e estados do Brasil, assim como em outros países, como Argentina e Peru. Subi ao
pódio duas vezes, em provas em Minas Gerais. Minha satisfação é participar de
competições e desafios diferentes no decorrer do ano.

Arquivo pessoal

Aventura

Célio Marcos Oliveira,
anatomopatologista e diretor de administração da Unimed Caratinga

Nesta seção, os leitores poderão acompanhar dicas e sugestões sobre cultura, lazer e diversão.
Você tem uma dica?
Escreva para: comunicacao@unimedmg.coop.br
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