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Unimed consolida novo modelo de atuação na Bahia
O projeto Bahia é uma reestruturação pioneira que tem como objetivo fortalecer a marca e ampliar a
participação Central Nacional Unimed no mercado baiano. A novidade foi apresentada à Tribuna

A
corpora a partir de 1° de ju-
nho, a carteira de clientes da
Unimed  Itabuna. A iniciati-
va faz parte do projeto Bahia,
que além de fortalecer o co-
operativismo médico no Es-
tado, representa a consoli-
dação de um novo modelo
de gestão de saúde. Para
falar sobre a expansão, re-
presentantes da empresa
visitaram a Tribuna da
Bahia ontem a tarde.

O superintendente de
Novos negócios da Central
Unimed, Luiz Eduardo Pe-
rez foi recebido pelo diretor
de Redação  e pelo secre-
tário de Redação Gerson
Brasil.”toda a operação na
Bahia é realizada por profis-
sionais que trabalham espe-
cificamente neste mercado,
vivendo e sentindo as neces-
sidades locais” disse Luiz
Eduardo Perez.

Mas reconhecendo o tra-
balho social realizado pela
Tribuna da Bahia e  as
ações humanas desenvolvi-
das pela Unimed,  Perez
deixou claro que pretende
ter uma parceira “um jornal
de credibilidade e uma em-
presa de grande porte na
área de a saúde  podem ren-
der uma grande estrutura de
relações”.

Central Nacional
Unimed, maior ope-
radora da marca e
responsável pelos
contratos corporati-
vos nacionais, in-
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Bosque da Paz

Campo Santo
1- Amália dos Santos, 89,
natural de Santo Amaro,
morreu no HP
2- Maria Mota da Silva, 92,
natural de Feira de Santana,
morreu no HP
3- Luiz Carlos Santos
Pereira, 57, natural de
Salvador, morreu no Hospital
do Subúrbio
4- Ivone dos Santos Souza
Oliveira, 60, natural de
Amargosa, morreu no
Hospital do Subúrbio
5- Elizabete Gomes de
Oliveira, 78, natural de
Salvador, morreu na UPA
6- Jaime pereira de
Andrade, 61, natural de
Amargosa, morreu na
residência
7- Daniel Gonçalves dos

1- Célia Maria Ferreira da
Silva, 74, natural de Salvador,
morreu no Hospital Ernesto
Simões
2- Euzébio José dos Santos,
82, natural de Salvador,
morreu no Hospital Santo
Antonio
3- Givonete Francisca de
Queiroz, 82, natural de
Caruaru- PE, morreu no HAM
4- José Augusto Croesy, 71,
natural de Salvador, morreu na
residência

Santos, natural de Salvador,
morreu no 12º Centro de
Saúde
8- Gilcélio Gomes Ramos,
73, natural de Salvador,
morreu no JGV

Paulo Sampaio garantiu,
que o jornal está aberto a
novas parcerias sociais e
que “novos encontros pode-
rão sim ser marcados, nes-
te ano em que o Jornal co-
memora 50 anos em outu-
bro.”

O projeto Bahia é uma
reestruturação  pioneira do
sistema, que tem como ob-
jetivo agregar excelência no
atendimento, fortalecer a
marca Unimed e ampliar a
participação da Central Na-
cional Unimed no mercado
baiano. A primeira coopera-
tiva local a fazer adesão ao
projeto, com incorporação

ENCONTRO
Representantes da Unimed foram recebidos por Paulo Sampaio e Gerson Brasil

da carteira de clientes, foi a
Unimed Santo Antônio de
Jesus, no segundo semes-
tre de 2018. A cidade de
Feira de Santana e o muni-
cípio de Ilhéus passaram a
integrar o Projeto Bahia, em
abril.

SUSTENTABILIDADE
Nas cidades inseridas

no Projeto Bahia, a Central
Nacional Unimed passa a
atuar como operadora dos
planos de Saúde, assumin-
do toda  operação com cli-
entes, rede credenciada e
responsabilidades regulató-
rias. As cooperativas de tra-

balho Unimed focam no pa-
pel de prestadoras de servi-
ços médicos.

A Central Nacional Uni-
med é a operadora nacional
dos planos de saúde empre-
sarias da marca Unimed.
Sua carteira é composta por
cerca de 1,6 milhão  de cli-
entes de grandes corpora-
ções brasileiras. Faz parte
do sistema Unimed, com-
posto por 346 cooperativas
médicas presentes em todo
o território Nacional, que
compartilha os valores do
cooperativismo e o trabalho
para valorização dos médi-
cos e da medicina.
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COSMÉTICOS

A Natura &Co (B3:
NATU3) anuncia a aquisição
da Avon Products, Inc.
(NYSE: AVP), em uma ope-
ração de troca de ações,
criando o quarto maior gru-
po exclusivo de beleza no
mundo ao unir empresas de
forte compromisso com a
geração de impacto social
positivo.A combinação cria
um grupo de excelência em
cosméticos, multimarca e
multicanal, e líder na relação
direta com suas consumido-
ras, por meio das mais de
6,3 milhões de Representan-
tes e Consultoras da Avon e
da Natura, presença geográ-
fica global, com 3,2 mil lo-
jas, e uma crescente força
digital. Com a Avon, a Natu-
ra &Co terá faturamento bru-
to anual superior a US$ 10
bilhões, mais de 40 mil co-
laboradores e presença em
cem países.

A inclusão da Avon em
um portfólio que já conta
com Natura, The Body Shop

Natura &Co e Avon se unem
para criar grupo global de beleza

e Aesop amplia a capacida-
de de Natura &Co de aten-
der seus diferentes perfis de
clientes, em diversos canais
de distribuição, expandindo
sua atuação para novas re-
giões. Essas marcas icôni-
cas compartilharão a paixão
pela beleza e pelos relacio-
namentos com mais de 200
milhões de consumidoras
em todo o mundo, por meio
de consultoras e represen-
tantes, lojas de varejo, pla-
taformas digitais e e-com-
merce.

Natura &Co espera que
a combinação desses negó-
cios resulte em sinergias
estimadas entre US$ 150
milhões e US$ 250 milhões
anuais que serão parcial-
mente reinvestidos para au-
mentar ainda mais sua pre-
sença nos canais digitais e
mídias sociais, em pesqui-
sa e desenvolvimento, inici-
ativas de marca e expansão
da presença geográfica do
grupo.

O Fórum dos
Sindicatos dos Servidores
Técnico Administrativos
das Universidades
Estaduais e o Governo do
Estado assinaram um
acordo, na tarde desta
quinta-feira (23), após
reunião com o governador
Rui Costa na sede da
Governadoria, no Centro
Administrativo da Bahia
(CAB), em Salvador. Ficou
definida a reestruturação
da tabela de vencimentos
dos técnicos

UNIVERSIDADE

Sindicato e Governo assinam acordo
administrativos das quatro
universidades estaduais
que têm vencimentos
abaixo do salário mínimo. 

No acordo, aceito
nesta quinta-feira (23)
pelos servidores da
Universidade do Estado da
Bahia (Uneb) e da
Universidade Estadual de
Santa Cruz (Uesc),
também ficou estabelecido
o ajuste do quadro de
vagas para permitir a
promoção na carreira de
244 servidores dessas

duas instituições, sendo
184 da Uneb e 60 da Uesc,
entre técnicos
administrativos e analistas.

 Representantes das
universidades estaduais de
Feira de Santana (Uefs) e
do Sudoeste da Bahia
(Uesb) ainda não assinaram
o acordo com o Governo do
Estado, mas também terão
direito ao ganho salarial por
decisão do governador. No
entanto, as promoções e
progressões de carreira
ainda não estão
asseguradas, até que um
acordo entre as duas
universidades e o Estado
seja efetivado. 

PROGRESSÃO PARA
UNEB E UESC

Um projeto de lei com
a reestruturação do quadro
de vagas da Uneb e Uesc

será encaminhado à
Assembleia Legislativa da
Bahia (Alba) até esta
sexta-feira (24). “O
destravamento das
promoções e das
progressões gera, cada
um, ganhos entre 8% e
7%, e as ampliações de
carga horária, quando
acontecerem para esses
servidores, representarão
mais um terço na
remuneração. No total,
estamos falando, para este
grupo das universidades,
de um investimento entre 7
e 8 milhões de reais ao
ano, que certamente serão
refletidos na melhoria da
qualidade de ensino”,
afirmou o superintendente
de Recursos Humanos da
Secretaria da
Administração do Estado
(Saeb), Adriano Tambone. 

A Ford apresentou um
robô desenvolvido pela Agili-
ty Robotics para trabalhar
junto com os veículos autô-
nomos, que promete revolu-
cionar o sistema de entre-
gas a domicílio. Dotado de
duas pernas e braços, o robô
“Digit” se parece com um
ser humano e caminha
como tal para levar as enco-
mendas até a porta do cli-
ente. Veja o vídeo.

O humanoide foi projeta-
do para se dobrar automati-
camente e ser transportado
na traseira do veículo, en-
trando em ação quando ele
chega ao seu destino para

Ford apresenta robô para entregas
com veículos autônomos

completar a última etapa da
entrega.

“As pessoas usam cada
vez mais as compras on-line
e o volume de entregas ex-
pressas nos EUA dobrou
nos últimos 10 anos. Os
carros autônomos podem
transportar tanto pessoas
como produtos e os robôs
oferecem uma solução para
aquela que é, surpreenden-
temente, considerada a eta-
pa mais difícil da entrega: o
trecho final do veículo até a
porta de casa”, diz Ken Wa-
shington, vice-presidente de
Pesquisa e Engenharia
Avançada da Ford.

Alunos da Escolab de
Coutos, localizada na Rua
da Lagoa, inauguraram o
primeiro pomar da unidade.
O plantio de árvores
frutíferas aconteceu na
manhã desta quinta-feira
(23). A ação tem apoio da
Secretaria Municipal da
Educação do Salvador
(SMED), da Secretaria
Municipal de
Sustentabilidade, Inovação
e Resiliência (Secis) e dos
técnicos da Caravana
Salvador Mata Atlântica.
Foram plantadas mudas de
pitangueiras, laranjeiras,
limoeiros, goiabeiras e
aceroleiras. 

Antes de iniciar a
atividade, os alunos foram
reunidos e orientados pela
bióloga da caravana Salva-
dor Mata Atlântica, Elane
Silva de Sousa, de 43
anos, responsável pela
equipe de plantio. Em
seguida, os pequenos
foram apresentados aos
materiais do plantio, que
foi encerrado com uma
rodada de perguntas e,
como incentivo, os alunos
ganharam doces. 

“A ação é uma forma
de incentivar os estudantes
no cuidado com o meio

Alunos inauguram primeiro
pomar da Escolab de Coutos

ambiente e promover a
educação ambiental.
Estamos sempre orientan-
do os alunos sobre como
fazer o plantio de uma
árvore e preservar o meio
ambiente, incentivando o
plantio de vegetação de
mata atlântica, que é o
nosso bioma”, explicou a
bióloga. 

Para Elane Sousa, a
importância dessas ativida-
des está refletida na
mudança de visão das
crianças sobre o tema e
em como essa experiência
se torna um marco na vida
de cada jovem. “Eles
passam a ter um olhar
diferenciado. Isso é nítido
em cada plantio que
participamos. Eles se
sentem felizes em plantar.
Eu já ouvi até uma criança
falar ‘hoje foi o dia mais
feliz da minha vida’, por
nunca ter plantado uma
árvore e ter aprendido isso
aqui. A atividade acaba
despertando esse interes-
se de preservar o meio
ambiente. Eles vão passar
por aqui todos os dias e
desenvolver o sentimento
de pertencimento, pois
eles tiveram participação
no plantio”, contou. 


