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Foco no 
Brasil

Vimos, nos últimos meses, o Brasil 

se destacar como sede de um 

importante evento mundial. O Brasil 

e o brasileiro estiveram em foco nos 

noticiários ao redor do mundo. 

Muito mais do que o país do futebol, nos 

destacamos pela cordialidade, criatividade e espírito 

empreendedor que são características de nosso 

povo. Características essas também presentes no 

cooperativismo.

Nessa edição, a Orall traz a cobertura de duas 

feiras que se destacam no segmento - a EXPOCOOP 

e a HOSPITALAR. Os desafios da Intercooperação 

na era moderna serão retratados em nossa matéria 

de capa. Também incluímos dicas de turismo, 

gastronomia, administração de tarefas e de tempo, 

além de artigos de especialistas de diversas áreas. 

Sem deixar de lado as principais novidades e eventos 

do setor. 

O canal de comunicação com o leitor é aberto e 

cada sugestão ou crítica é valiosa para aprimorarmos 

cada vez mais nossa publicação. Juntos podemos 

criar uma revista de qualidade que leve informações 

pontuais e precisas. Dispomos também de espaço 

para que as singulares divulguem suas atividades e 

conquistas. Além disso, prezamos o recebimento de 

sugestões de assuntos que você leitor gostaria que 

fossem abordados na publicação. 

Entre em contato conosco através do e-mail: 

redação@dnfpropaganda.com.br

Boa leitura!

Sérgio Britto

Presidente Uniodonto Paulista - Federação das 

Uniodontos do Estado de São Paulo 

ANS NO 36.159-3
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Medicina  

Atrelado ao aumento da ex-
pectativa de vida cresce 
também a ocorrência de 
problemas de saúde como 

colesterol alto, diabetes, doenças car-
diovasculares, pressão alta e câncer. 
Doenças que são intensificadas pelo 
ritmo de vida atual, pelo stress ge-
rado por rotinas bastante puxadas, 
fatores genéticos e pela alimentação, 
muitas vezes desbalanceadas, das 
pessoas.
Para solucionar essa equação e ga-
rantir que os brasileiros desfrutem 
com saúde da terceira idade é funda-
mental investir na medicina preven-
tiva. Ela pode ser considerada como 
a principal medida para manter o 
organismo em bom funcionamento 
e evitar doenças. É preciso que cada 
um de nós drible a pressa e a correria 
para cuidar da saúde no dia a dia, bus-
cando bons hábitos alimentares, por 
exemplo, e realizando consultas pre-
ventivas que apoiarão a medicina a 
compreender o histórico de saúde de 
cada paciente e, assim, permitir que 
contemos com o acompanhamento 
indicado para o nosso caso.Evitando 
que certas doenças só sejam tratadas 
em um estágio avançado. Alinhada 
aos investimentos que já são dedica-
dos para a atenção integral à saúde, 
que serve de caminho para melhorar 
a qualidade de vida da população, a 
Unimed do Brasil considera funda-
mental investir na medicina preven-
tiva. Isso significa o desenvolvimento 

Eudes de Freitas Aquino 
Presidente da Unimed do Brasil

preventiva
e hábitos  saudáveis

de um trabalho contínuo para educar 
as pessoas a buscarem cada vez mais 
novos hábitos que contribuam para a 
manutenção da saúde.
Pensando nisso, a Unimed do Brasil 
desenvolveu um Comitê de Atenção 
Integral à Saúde (CAS), com o ob-
jetivo de promover o planejamento 
estratégico relativo às inovações no 
modelo de atenção à saúde, com foco 
na atenção integral. Assim, além de 
padronizar e normatizar ações para 
áreas como a Medicina Preventiva, 
favorecendo esta temática na saú-
de brasileira, é possível promover 
iniciativas de prevenção de riscos e 
doenças, além de discussões sobre 
os serviços de saúde domiciliar e o 
gerenciamento de doenças crônicas.
Não há dúvida de que os usuários, os 
pacientes, são o fator transformador 
para consolidar a medicina preven-
tiva como principal medida de saú-
de no Brasil. Ainda assim, entende-
mos que todo o sistema precisa estar 
atento a essa necessidade. Médicos, 
gestores e prestadores de serviços 
também precisam ver na prevenção a 
chance de gerar bem-estar e qualida-
de de vida, independente dos níveis 
de complexidade e do quadro clínico 
do paciente. Trabalhar com toda a ca-
deia de saúde, utilizando-se de dife-
rentes recursos e de extrema integra-
ção é importantíssimo para garantir 
a qualidade de vida do paciente e a 
sustentabilidade do sistema de saúde.

A expectativa de vida do brasileiro vem crescendo ano a ano. 
Segundo uma pesquisa divulgada, em dezembro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, a expectativa 
de vida, no Brasil, passou para 74,6 anos. Há uma década essa 
estimativa era de 71 anos.

SÓ QUEM É PAI SABE COMO 
TRANSFORMAR PEQUENOS MOMENTOS 

NOS MELHORES MOMENTOS DA VIDA. 

FELIZ DIA DOS PAIS!

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Aproveitar cada momento com os filhos.

Agência U
nim

ed do B
rasil
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Marcelo Martinovich 
Conselheiro do COFECON – Conselho Federal 
de Economia; vice-presidente do SINDECONSP 
- Sindicado dos Economistas de São Paulo; 
delegado do CORECONSP - Conselho Regional 
de Economia de São Paulo.  
(marcelo@martinovich.com.br)

PLANO DE AÇÃO
BASES DO
Quando estivermos na fase do Plano de Ações de nosso Planejamento, 
precisaremos alinhar os conceitos que nos darão alicerces para os nossos 
projetos, são eles:

O Que – Objetivos e Ações

São os objetivos, ou seja, as ações 
que deverão ser executadas. Sendo 
os frutos das diversas pesquisas e 
análises, nas quais destacam-se:  
Análise SWOT (oportunidades, 
ameaças, pontos fortes e pontos 
fracos), Pesquisas Quantitativas e 
Qualitativas. Depois, é partir para 
o desenvolvimento do plano de 
ação e, em seguida,  a implantação. 

Por que - Argumentos

É essencial pontuar os Argumen-
tos que nos motivaram a desenvol-
ver determinado objetivo ou ação. 
Isso é muito importante para evitar 
investir tempo e recursos em uma 
ação que possa, eventualmente, ser 
ou estar inconsistente.

Quanto - Metas

É a meta ou resultado quantitativo 
a ser alcançado em cada objetivo, 
por exemplo, um aumento de 10% 
de Receitas. É aconselhável evitar 
planos subjetivos, pois são perigo-
sos. Além disso, é importante saber 
o nosso ponto de partida e aonde 
queremos chegar

Quem – Executor e Coordenador

Precisamos eleger um responsá-
vel pela confecção deste plano de 
ação, ou seja, a pessoa que irá co-
locar a “mão-na-massa”, eu sei que 
todos os colaboradores já possuem 
suas atividades operacionais, mas, 
pelo menos uma vez por ano, pre-
cisamos investir no planejamento. 
Com isso, iremos reduzir o inves-
timento no operacional, uma vez 
que teremos mais produtividade e 
menos “retrabalho”.
Precisamos também eleger um co-
ordenador que dê apoio ao respon-

sável pela confecção do plano de 
ação e troque ideias sobre os méto-
dos que serão aplicados na tarefa. 
Temos que evitar ações sem o co-
ordenador, pois esse papel é muito 
importante.
Vale relembrar: “O que é de todo 
mundo, não é de ninguém”.

Como – Método

Neste ponto iremos desenvolver o 
método propriamente da ação. É 
um dos pontos principais do Plano 
de Ação, pois boa parte do sucesso 
da implantação depende desta fase.

Quando – Ação e Acompanha-
mento

Essa é uma parte crucial, pois um 
“dia qualquer” não existe. Desen-
volver um cronograma consciente 
e consistente é uma das tarefas mais 
desafiadoras do Plano de Ação. En-
tão, temos as etapas de execução e 
as etapas de acompanhamento, elas 
são complementares, porém dis-
tintas.

Indicadores - Métrica

Os números ou índices são utiliza-
dos para comparar o objetivo com 
o realizado e o respectivo desvio 
padrão, que deverá ser explicado, 
seja ele para cima ou para baixo.  
Lembre-se: o que não é medido, 
não pode ser gerenciado.

Investimento e Retorno

As ações podem envolver procedi-
mentos e dinheiro, juntos ou sepa-
rados. Portanto, o gestor responsá-
vel deverá avaliar o investimento 
de tempo e de dinheiro, além do 
retorno da ação - que pode ser me-
dido por vários indicadores.
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Leila Navarro
é palestrante motivacional com reconhecimento 
no Brasil e no exterior. Autora de 15 livros, entre 
eles: “Talento para ser Feliz”, “Talento à prova 
de crise” e “A vida não precisa ser tão complica-
da”. Entre os prêmios que se destacam em sua 
carreira estão: Prêmio Top of Mind Estadão RH, 
o Oscar do RH, o mais prestigiado e desejado 
prêmio do mercado, e o Prêmio de 100 forne-
cedores de RH, na categoria Palestrante do Ano 
(2005 e 2009).

O Butão, um pequeno 
reino encrustado na 
cordilheira do Hi-
malaia, considerado 
um dos países mais 

felizes do mundo, trocou o concei-
to do Produto Interno Bruto (PIB) 
pelo de Felicidade Interna Bruta 
(FIB). Neste país, o importante é ser 
feliz! Quando trago esse conceito à 
realidade das organizações no Bra-
sil observo que, de alguma forma, 
esse método de gerenciamento já 
faz parte do universo dos profissio-
nais e negócios bem-sucedidos. A 
tendência mundial é unir trabalho 
e satisfação, porque é fato compro-
vado que a produtividade aumenta 
em proporção direta à satisfação 
das pessoas envolvidas, uma condi-
ção que está associada a uma pessoa 
feliz e só traz benefícios: lucro, re-
conhecimento, realização, tranqui-
lidade, alegria e bem-estar.

Um profissional de bem com a 
vida e feliz tem satisfação em exer-
cer as atividades do dia a dia, é mais 
produtivo e impulsiona o cresci-
mento na sua carreira. A felicida-
de é uma habilidade que pode ser 
aprendida, desenvolvida, aprimora-
da e gerenciada em todas as áreas da 
vida, inclusive na carreira. Ela está 
associada a características como 
alegria, criatividade, autoestima, as-
sertividade e uma pessoa com essas 
condições tem posicionamento e 

felicidade no 
MUNDO CORPORATIVO

GESTÃO DA

OPINIÃO

atitudes diferenciadas. Por exemplo:
 São mais rápidas para to-
mar decisões importantes;
 São menos afetadas por do-
enças e acidentes;
 Têm mais amigos e levam 
uma vida social mais saudável;
 São mais criativas e produ-
tivas;
 São menos egoístas e mais 
solidárias;
 São menos reativos e mais 
proativos;
 Reagem positivamente às 
situações de adversidade e têm con-
trole sobre o seu estado de espírito – 
afinal, também podem ser afetadas 
pela TPM hormonal, pelo trânsito, 
ou por uma demissão inesperada.

O mais interessante de tudo isso é 
que podemos exercitar a habilidade 
de ser feliz! Faça um balanço do seu 
dia a dia e observe qual o percentual 
de coisas boas e de coisas ruins que 
lhe tem acontecido. Você poderá se 
surpreender ao ver que acontece-
ram mais coisas boas do que ruins 
e que o resultado final é bom. A fe-
licidade está em momentos simples 
do cotidiano. 

Quem é feliz e, por isso mantém 
um largo sorriso estampado no ros-
to, permanece em um estado de in-
teligência elevado. Isso, sem dúvida, 
é um grande diferencial no mundo 
dos negócios. 

Tenho repetido muitas vezes em minhas palestras que a vida 
está cheia de feijão bom e, por incrível que pareça, quando faço 
essa simples associação as pessoas se despertam para uma 
nova realidade!
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A Cabeça do Líder 
que se diz de esquerda 

MATA O HUMANISMO 

ESSENCIAL DA ESQUERDA

José Luiz Tejon Megido
Professor Doutor em Ciências da Educação é 

mestre em Arte e Cultura pela Universidade 

Mackenzie, palestrante e membro voluntário 

permanente do Instituto Pró-Cidadania, 

de São Paulo.

ARTIGO

Meu velho pai adoti-
vo era comunista à 
moda antiga. Co-
munista trabalhador 
mesmo. Vindo dos 

maltratos da Aldeia de Chaves, Trás 
os Montes, Portugal. Trazia calos nas 
mãos e marcas dos fardos e das sacas 
de café carregadas na estiva santista, 
onde aportou apenas com seus bra-
ços para a esperança da vida no Brasil. 
Um dia salvei meu velho pai, num 
interrogatório “civilizado”, quando 
tinha ainda 14 anos de idade e já an-
dava metido com discursos contra 
a ditadura militar nos idos dos anos 
60. Os interrogadores queriam saber 
quem da minha família me alimen-
tava com “aquelas ideias”. Era meu 
querido pai comunista, mas o livrei 
dizendo que, ao contrário, ele abomi-
nava tais ideias (coisas daquela época). 
Mas, ao passar das eras e lendo a 
história, fiquei indignado com a 
incompetência da chamada “esquerda”, 
cujas propostas deveriam sempre ser 
as mais humanistas, as mais solidárias, 
compreensivas, evolutivas e acima de 
tudo “leais”. Revisando o período pré
-Hitler na Alemanha, os maiores alia-
dos do “nacional socialismo”, ou leia-se 
“nazismo”, foram exatamente os comu-
nistas com multiplicidade de egos, fac-
ções e elegendo equivocadamente os 
seus inimigos. 
No Brasil, eleger Jânio Quadros, como 
o salvador populista da pátria, ao con-
trário da orientação do que recomen-
dava a real inteligência humanista, na 
época o Marechal Lott, significava um 
assassinato histórico do país, e assim foi 
feito. Os distintos líderes da esquerda, 
como regra, motivados por uma ego-
latria que a tudo justifica, incluindo 
matar companheiros, desde que a sua 

versão da causa se justificasse e “egola-
trasse”, costuma ser o engano de todos 
os enganos dos que representariam o 
humanismo contra a “barbárie” da ex-
poliação dos pobres e oprimidos. 
Na questão atual, das chantagens pe-
rante a Copa e as novas eleições, (e o 
reino da Papuda), a incompetência para 
um novo modelo de negociação, dentro 
da esquerda com a própria esquerda, é 
exacerbada e exemplificada no metrô 
paulistano, em que o presidente do 
sindicato é filiado ao PSTU, formali-
zando a interrogação: o que esperam 
esses líderes e seus seguidores como re-
sultado de suas provocações e incapa-
cidade negocial, para o pós tudo isso? 
A si mesmos, tanto faz, seus erráticos 
destinos e tomadas de decisão, desde 
que os egos inflem e permaneçam por 
algum tempo nos balões “fofos” da mí-
dia, já estarão satisfeitos. Mas e o ben-
dito e  abençoado “povo” e os ideais hu-
manistas de uma sociedade evolutiva? 
Esses “esquerdistas” mais neofascis-
tas do que qualquer um dos próprios, 
não param, ao longo da história da 
humanidade, de ser “lobos” em pele 
de humanistas, enviando frequente-
mente iludidos, “utopizados” e ma-
nipulados jovens plenos de carga e 
vontade mutante, à caverna dos le-
ões, servindo de “bucha de canhão” 
por como se dizia à moda antiga. 
Os seres humanos tiranos, conserva-
dores e que não assumem as etiquetas 
e grifes do humanismo, são o que são. 
Claros, previsíveis e explícitos. Não gos-
to disso. Mas a maioria dos líderes da es-
querda estão muito distantes de serem, 
de fato, fiéis representantes do humanis-
mo na terra. Gosto menos ainda disso. 
Uma nova arena, com novas circuns-
tâncias já nos ronda por aí: viva a velha 
e boa dialética.

Brasil concentra MAIOR NÚMERO de 
cirurgiões-dentistas do MUNDO  

Que o Brasil é um país de contras-
tes, todo mundo sabe. Mas, é 
preciso voltar os holofotes para 

a boca dos brasileiros, a fim de chamar 
atenção de todos. Enquanto o país res-
ponde por 19% dos cirurgiões-dentistas 
do mundo inteiro, com mais de 260 mil 
profissionais ativos, 50% dos adultos têm 
apenas vinte ou menos dentes funcio-
nais. Na população de idosos, essa taxa 
sobe para 70%. Na opinião de Adriano 
Forghieri, presidente da Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), a 
saúde oral do brasileiro melhorou muito 
nos últimos dez anos. “Porém, são neces-
sárias mais iniciativas que estendam o 
tratamento dentário para cada canto do 
país. Afinal, quando um indivíduo perde 
um dente, perde também parte de sua 
saúde”, pondera Forghieri.

Dados do IBGE apontam que quase 
12% da população nunca pisou em um 
consultório odontológico e apenas 40% 

INFORMAÇÃO

dos entrevistados tinham consultado um 
cirurgião-dentista no ano que antecedeu 
a pesquisa (divulgada em 2008). Entre as 
pessoas que têm mais acesso aos trata-
mentos dentais: a maioria é mulher, mo-
radora de área urbana e com renda mais 
elevada do que a média da população. “As 
mulheres também são maioria entre os 
profissionais formados em Odontologia. 
Hoje, elas representam quase 52% desse 
mercado de trabalho”, revela Forghieri. 

O contraste é grande. Enquanto a in-
dústria da Odontologia é superavitária e 
o país é o que mais forma cirurgiões-den-
tistas no mundo – ocupando, também, a 
segunda posição na produção e coloca-
ção de implantes dentários – as pessoas 
adoecem por falta de cuidados com os 
dentes. Apesar de hoje em dia a relação 
“cáries x crianças” ter diminuído, muito 
em função da água fluoretada que chega 
diariamente nas torneiras de boa parte 
da população, ainda existe muita gente fi-

cando gravemente doente por não contar 
com um tratamento odontológico. 

O Instituto do Coração (Incor/USP) 
divulgou um estudo comprovando que 
a manutenção adequada da saúde oral é 
fundamental na prevenção de doenças, 
como a endocardite infecciosa. A endo-
cardite infecciosa tem taxas de mortali-
dade em torno dos 25%.  “Além de am-
pliar e intensificar programas em nível 
municipal, estadual e federal para melho-
rar a saúde bucal dos brasileiros, há que 
se conscientizar ainda mais a população 
da importância do cirurgião-dentista e 
de como esse profissional pode e deve 
ajudá-la na prevenção de doenças orais, 
na manutenção dos dentes e na preserva-
ção da saúde como um todo”, diz o presi-
dente da APCD. 

Fontes: Prof. Dr. Adriano Forghieri, cirurgião-dentista 
especialista em periodontia e presidente da Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD).

Uniodonto de Araçatuba – Cooperativa Odontológica
Uniodonto de Jales – Cooperativa Odontológica
Uniodonto de Lins – Cooperativa Odontológica
Uniodonto de Sertãozinho/SP – Cooperativa Odontológica
Uniodonto Vale Histórico – Cooperativa Odontológica
Uniodonto de Votuporanga – Cooperativa Odontológica
APAS – Associação Policial de Assistência à Saúde de Fernandópolis/SP

Principais Clientes

Serviços Contábeis
www.contractcontabil.com.br
14 3532 4569|3532 4668 - Lins/SP
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Commodity é o produ-
to final de quem só 
vende por preço bai-
xo, mas, então, como 

se diferenciar da concorrência, 
vencer a competividade alta, 
vender um produto ou servi-
ço mais caro e, especialmente, 
agregar valor para não ficar no 
campo de batalha do “precinho” 
e do “prazão”.

O que é melhor:  fazer  promo-
ção ou treinamento para equi-
pe de vendas? Nas promoções 
sempre existem vantagens aos 
clientes, normalmente financei-
ras. Uma loja ou escritório de 
vendas que tem uma margem de 
contribuição ou de lucrativida-
de próxima de 20%, ao dar 5% 
de desconto, destruiu 25% do 
lucro.

Imagine quando os custos da 
venda são altos, como vemos 
nas ações de varejo, marketing 
de massa, em que se gastam for-
tunas na televisão, rádio, jornais 
e revistas. Sem contar a forma-
ção de uma equipe de vendas. 
Com rotatividade alta, muito 
desperdício de tempo e dinheiro 

valor ou
VENDER

GESTÃO DE VENDAS

Marcelo Ortega

Palestrante, treinador, consultor e autor de 

importantes livros, dentre esses o “Sucesso em 

Vendas” – ed. Saraiva, 2008. 

www.marceloortega.com.br

em seleção e preparação de ven-
dedores descartáveis e, depois 
de tudo isso, ter que reduzir 
suas margens, dar descontos ex-
tras e não vender como deveria 
aqueles produtos de maior valor 
agregado para sua empresa. O 
que lhe parece? É melhor repen-

Desconto é uma arma de venda, sem dúvida. No entanto, é um recurso predatório 
para o lucro de sua empresa ou negócio. Preço não tem nada a ver com valor. Seus 
concorrentes podem lhe copiar rapidamente quanto ao preço que posiciona seus 
produtos ou serviços, e isso, não lhe garante nenhum diferencial. 

PREÇO?

sar seu negócio, caso seu dilema 
seja esse.

O caminho é treinar e desen-
volver os talentos em vendas, 
com métodos de treinamentos 
e processos que permitam criar 
um fôlego financeiro constante, 
onde o lucro e as recompensas 

são alicerces para o crescimento 
do negócio. O cliente não com-
pra só por desconto e o ven-
dedor não pode ter isso como 
principal arma de seu arsenal.

As vendas são motivadas por 
oportunidade, novidade e por 
uma capacidade de criar inti-
midade com o cliente. Quando 
gostamos da marca, produtos 
e, sobretudo, nos identificamos 
e apreciamos uma empresa por 
seu atendimento e relaciona-
mento, nos sentimos fiéis. A fi-
delização é algo que sobrepõe o 
desconto e o preço mais baixo. 
Isso porque sabemos que um 
produto mais baratinho ou um 
serviço com valor menor, pode 
nos custar mais caro, se durar 
menos ou se não atingir o resul-
tado esperado.

O momento em que vivemos, 
é de adicionar valor nas pro-
postas comerciais. Para isso, é 
preciso treinar toda a empresa. 
Todos lidam com clientes.

Os principais motivos de trei-
namento são:

- vendedores e gestores que 
compreendem a importância 
de vender valor - não preço são 
mais convictos na argumenta-
ção e fazem melhor o seu papel 
ao se relacionar com clientes;

- o cliente é o centro do lucro. 
É com ele que está o dinheiro 
que sua empresa precisa para 
ter giro e fôlego financeiro. Ter 
um time bem preparado para 
cuidar do cliente faz a diferen-
ça na competição, pois seu con-
corrente não poderá copiar os 
talentos que sua empresa criou;

- vendedores bem preparados, 

não mudam de empresa, porque 
que têm sucesso no lugar onde 
estão. Isso significa dizer que a 
rotatividade (turn-over) é sen-
sivelmente reduzida quando a 
empresa treina e forma profis-
sionais para o sucesso;

- a venda do valor começa nas 
pessoas. Nunca se falou tanto 
em pessoas, portanto, temos 
que entender que o posiciona-
mento que a intimidade com os 
clientes trará, no médio e longo 
prazo, um nível inigualável de 
envolvimento com sua base de 
clientes. Isso se faz com excelên-
cia no atendimento e customi-
zação de soluções que supram 
necessidades existentes ou ge-
radas pelo vendedor. Especial-
mente, levando resultados aos 
clientes em termos emocionais: 
tranquilidade, segurança, con-
fiança e produtividade, além de 
ganhos reais em termos de lucro 
e economia;

- economizar não significa 
menor preço. O barato sai caro, 
como diz o ditado. As pessoas 
compram pelo intangível e o 
preço não se encaixa nesta nova 
era - a era da sensibilidade e do 
relacionamento.

Por isso, se quer competir e 
vender mais e melhor: invista no 
treinamento de todos que lidam 
com clientes. Ensine-os técnicas 
avançadas de comunicação, ne-
gociação e vendas consultivas

Existe um mundo de materiais 
sobre estes assuntos no meu 
portal www.marceloortega.com.
br. Abraços e muito sucesso em 
vendas.
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É o que explica o dentista 
Alexandre Camargo, pre-
sidente da Uniodonto de 
Botucatu. Os aparelhos or-

todônticos são utilizados para a cor-
reção de dentes apinhados (tortos) 
ou para estimular crescimento, de-
pendendo da idade do paciente. O 
tratamento é basicamente realizado 
com forças mecânicas. 
A princípio se essas forças não fo-
rem bem dimensionadas, o paciente 
pode sofrer reabsorção de ossos e 
raízes causando a perda dos dentes. 
As crianças e os adolescentes devem 
ter bastante informação a respeito 
da colocação dos aparelhos. 
A busca por informação é o primei-
ro passo para se assegurar um tra-
tamento de qualidade. O futuro pa-
ciente deve procurar apenas quem 
atua no ramo. Com certeza terão 
início campanhas mais abrangentes 
para alertar a respeito dos perigos.
Para a correta colocação de apare-
lhos ortodônticos, o paciente deve 
procurar um dentista capacitado 
para executar seu tratamento.
 O procedimento correto consiste 
em submeter o paciente a uma ava-
liação criteriosa. Em sua primeira 
consulta, será solicitado uma docu-
mentação ortodôntica. Esta consiste 
em uma pasta contendo radiogra-
fias, fotografias, modelos de gesso 
e medidas cefalométricas, que se-
rão utilizados pelo dentista para a 
análise do caso e planejamento dos 
procedimentos. Garantindo assim 

APARELHOS ORTODÔNTICOS PIRATAS 

viram moda entre jovens e podem 

causar danos sérios aos dentes

“Os perigos já estão 

se manifestando. Entre 

eles a perda de dentes 

causada por forças 

extremas e inflamação 

de gengiva, em função 

das colas utilizadas 

nessa aventura.”

um tratamento com um final feliz.
Moda é ter dentes bem escovados e 
sorriso saudável
É muito triste ver essa questão do 
uso de aparelho ortodôntico rela-
cionado a essa onda de ostentação. 
‘’Na verdade, o aparelho tem indi-
cação precisa e não funciona como 
um mero adorno, mas tem uma 
função. É bastante comum pacien-
tes se apresentarem no consultório 
solicitando o uso de aparelhos e 
receberem a notícia de que não são 
indicados para o uso”, pondera o 
dentista Alexandre Camargo.
Os perigos já estão se manifestando. 
Entre eles a perda de dentes causada 
por forças extremas e inflamação de 
gengiva, em função das colas utili-
zadas nessa aventura.

SERVIÇO

Alexandre Camargo 
(Presidente da Uniodonto 

de Botucatu) revela diversos 
malefícios causados pelo 

uso inadequado do 
aparelho ortodôntico

é dinheiro
TEMPO

O dia passa muito rápido, o 
Réveillon foi praticamente 
ontem e o Natal está logo 
ali. Mais um ano que voa... 

A impressão é de que o tempo não está 
passando na velocidade certa, está ace-
lerado. Faltam horas no dia. Falta tem-
po.

Falta mesmo? Ou será reflexo de uma 
indefinição sobre o que realmente é im-
portante?

Você já parou para pensar no que 
verdadeiramente importa nisso tudo? 
No que é importante para você, na sua 
vida? A resposta não é assim tão fácil, 
mas essencial se você quer ter controle 
sobre o “tempo”.

Não vou escrever aqui dicas de moti-
vação nem fórmulas mágicas de como 
se encaixar nas 24 horas do dia. O ob-
jetivo é gerar reflexão a respeito do que 
realmente importa para você e sobre o 
que quer para a sua vida, seja em âmbi-
to pessoal ou profissional. 

Defina o que você quer, de verdade. 
Seja honesto consigo mesmo e traga à 
tona seus sentimentos mais profundos 
sobre o que é, por exemplo, ter qualida-
de de vida, saúde, que relacionamentos 
quer vivenciar, que legado quer deixar, 
quem você quer ser profissionalmente, 
onde quer chegar. 

Camila Berni
é advogada, Personal & Professional e 
Executive Coach, Consultora de Gestão de 
Carreira e escritora. Faz treinamentos nas áreas 
de liderança e produtividade pessoal. 
Pioneira no país em planejamento estratégico 
de carreira em grupo.

Estabeleça com clareza o que você 
quer atingir em determinado espaço 
de tempo. Que sentimentos quer expe-
rimentar, que experiências quer viven-
ciar e o que  mudará em sua vida por 
perseguir esse sonho. Anote tudo isso 
em uma folha de papel e deixe em local 
bem visível. 

Identifique quais são os seus ladrões 
de tempo, aqueles eventos que aconte-
cem e que tem o poder de nos distrair. 
Quando eles aparecerem, olhe para o 
que realmente importa e se pergunte: 
essa atividade vai contribuir para a re-
alização do que eu quero? Essa tarefa 
vai me aproximar de ser quem eu quero 
ser? Isso é realmente importante?

Agora você tem o poder de usar o 
tempo a seu favor, de fazer escolhas in-
teligentes e viver a vida, de verdade. 

Dê a você mesmo uma segunda 
chance para assumir um novo padrão 
de vida com mais qualidade e menos 
estresse.

A vida é curta demais, use seu tempo 
construindo coisas que tenham impor-
tância! 

Ah, respondendo a pergunta do títu-
lo, tempo é muito mais do que dinheiro. 
Tempo é vida.

E lembre-se: barco sem rumo não 
chega a porto algum.

GESTÃO

?
Jornada de trabalho cada vez mais longa para dar conta de todas as 
prioridades. Vida pessoal posta em segundo plano. No almoço, um 
lanche rápido substitui a refeição saudável. A família fica relegada 
aos finais de semana, e olhe lá. Os exames apontam colesterol 
e pressão acima dos limites aceitáveis. Mas cadê o tempo e a 
disposição para praticar exercícios físicos e se alimentar bem?
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INTERCOOPERAÇÃO

CAPA

A cooperação entre as cooperativas faz com que, atuando em 
conjunto, o sistema cooperativista cresça e se fortaleça em 
mercados competitivos.

A intercooperação se faz presente 
entre os princípios do cooperati-
vismo. De forma resumida, esse 
conceito pode ser compreendido 
pela simples ideia de cooperativas 

trabalharem em conjunto, fortalecendo assim o 
movimento cooperativista e se ajudando mutu-
amente. Esse trabalho conjunto não precisa se 
limitar as estruturas locais, podendo se expan-
dir para o âmbito regional, nacional e até mes-
mo internacional.

Para o cooperativismo a intercooperação se 
mostra como uma ferramenta eficaz para auxi-
liar o setor no acesso e manutenção de mercados; 
ajudando até mesmo no gerenciamento de coo-
perativas. Além de fortalecer o tipo societário e 
otimizar o uso de recursos, sejam esses finan-
ceiros ou humanos. A padronização dos proces-
sos, a consolidação de uma sociedade mercantil 
que privilegia o trabalho ao invés do capital, se 
consagrando perante a sociedade como um mo-
delo econômico bem mais justo de distribuição 
de renda e participação das pessoas, também se 
destacam como objetivos primordiais da inter-
cooperação, conforme aponta o Superintenden-
te Corporativo do Sistema OCESP - Organiza-
ção das Cooperativas do Estado de São Paulo - e 
Vogal Titular da JUCESP – Junta Comercial do 
Estado de São Paulo, Aramis Moutinho Júnior.

Um olhar diferenciado para a intercoopera-
ção enxerga nesse caminho mais do que apenas 
um intercâmbio de experiências bem-sucedi-
das, mas oportunidades concretas de negócios. 
“A intercooperação deveria ser praticada por 
todas as sociedades cooperativas paulistas. Se 
uma cooperativa precisa contratar uma empre-
sa de táxi, por que não contratar outra coope-
rativa? Se uma cooperativa precisa contratar 
um convênio médico, por que não contratar um 
plano de uma cooperativa? O mesmo vale para 
planos odontológicos, transporte, entre outros 
serviços demandados”, pondera Aramis.

Tal postura entre as cooperativas poderia até 
mesmo evoluir para uma rede de serviços com-
partilhados. Conhecida como SSC, Shared Ser-
vice Center, ou, em português, como CSC, Cen-
tros de Serviços Compartilhados, é uma forma 
moderna e econômica de organizar funções ad-

CAPA

“Dessa forma, conse-

guiríamos gerar uma 

economia de escala e 

um padrão de enten-

dimento no ramo. Na 

prática, poderíamos 

até pensar em ter um 

sistema de TI único 

para todas as coo-

perativas da área da 

saúde e uma contabi-

lidade centralizada. 

Isso ajudaria a gerar 

uma forte economia 

de recursos financei-

ros e humanos das 

cooperativas.”
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CAPA

ministrativas, melhorando o desempenho das 
empresas com relação ao serviço ofertado. Em 
nosso país, essa inovação já caminha para a re-
alidade. Uma vez que o sistema OCESP montou 
um programa com a Fundação Dom Cabral, 
eleita entre as melhores escolas de negócios do 
mundo, pelo jornal britânico Financial Times, 
visando justamente implementar uma rede in-
tegrada. A princípio o programa Rede de De-
senvolvimento Integrado (RDI) irá beneficiar 
dez cooperativas do setor agropecuário, do es-
tado de São Paulo.

Contudo, a perspectiva da intercooperação 
não se restringe à agropecuária. “Eu creio que 
as Centrais e Federações (cooperativas de se-
gundo grau), bem como as Confederações de 
Cooperativas (cooperativas de terceiro grau), 
já realizam na prática um bom modelo de in-
tercooperação. Posso agregar a esse exemplo o 
complexo ABC de cooperativas do Paraná, que 
deverá ser chamado de complexo ABCC, pois 
a sociedade cooperativa Colaso de Sorocaba, 
se juntou com as cooperativas Capal, Batavo e 
Castrolanda do Paraná”, destaca Aramis.

Em números, a Colaso tem aproximadamen-
te 280 cooperados e encerrou o ano de 2013 
com um faturamento de 180 milhões de reais. Já 
a Castrolanda faturou 1.7 bilhão de reais e conta 
com 786 cooperados. Enquanto a Capal, locali-
zada na cidade de Arapoti, garante 770 milhões 
de faturamento junto a 1.566 sócios. Com o 
faturamento de 1.4 bilhão, a Batavo é formada 
por um quadro de 742 cooperados. Juntas essas 
cooperativas somam forças e pretendem com a 
intercooperação potencializar os investimentos, 
chegando a operar com um volume de 500 mil 
litros de leite por dia – o que seria praticamente 
impensável de forma isolada. Elas também se-
rão capacitadas para atuarem individualmente 
e em conjunto no contexto de suas cadeias pro-
dutivas.

A Intercooperação no setor

Quando se trata do ramo da saúde no in-
tercooperativismo brasileiro podemos citar 
dois grandes movimentos sinônimos de 
pioneirismo no país – o Sistema Unimed e 
a Unidonto. O Sistema Empresarial Coope-
rativo Unimed é formado pelas Unimeds, 
espalhadas pelo Brasil, junto com as diver-
sas empresas que oferecem suporte a elas. 
A Unimed está entre os maiores sistemas 
cooperativistas de trabalho médico, do país 
e do mundo, cobrindo 83% do território 
nacional, com 353 cooperativas parceiras 
e 19 milhões de clientes. Já a Unidonto se 
destaca como a maior rede de atendimento 
odontológico do mundo, com 20 mil cirur-
giões-dentistas cooperados, organizados 
em 130 singulares e cerca de 3 milhões de 
usuários no país.

Mesmo com o histórico de conquistas e 
números expressivos, o Superintendente 
Corporativo do Sistema OCESP acredita que 
ainda há espaço e nichos para o crescimen-
to da intercooperação na saúde. “Acredi-
to que poderia haver outras tentativas de 
se efetivar o princípio da intercooperação, 
unindo jurídicos destes sistemas e agregan-
do até mesmo os jurídicos das cooperativas 
de saúde, que não pertencem a esses dois 
sistemas. Dessa forma, conseguiríamos ge-
rar uma economia de escala e um padrão 
de entendimento no ramo. Na prática, po-
deríamos até pensar em ter um sistema de 
TI único para todas as cooperativas da área 
da saúde e uma contabilidade centralizada. 
Isso ajudaria a gerar uma forte economia de 
recursos financeiros e humanos das coope-
rativas”, finaliza Aramis.
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Decisão recente do STF 
de declarar inconsti-
tucional a cobrança 
de 15% de contri-
buição previdenciá-

ria sobre o valor de nota fiscal ou 
de sua fatura foi uma importante 
conquista para o setor. O recur-
so julgado tem efeito apenas entre 
as partes, mas terá forte potencial 
para nortear as decisões de instân-
cias inferiores. 

O inciso II do artigo 1º da LC 
84/96 instituiu que as cooperativas 
devem contribuir com 15% sobre o 
total das quantias pagas, distribu-
ídas ou creditadas por elas a seus 
cooperados, a título de remunera-
ção ou retribuição pelos serviços 
prestados por seus integrantes a 
pessoas jurídicas, por intermédio 
da cooperativa. A Lei 9.876/1999, 
que inseriu a cobrança na Lei 
8.212/1991, revogou a Lei Com-
plementar 84/1996. O TRF da 2ª 
Região julgou que a cobrança da 
contribuição não afronta princí-
pios constitucionais.

Já o STF, seguindo o voto do mi-
nistro Dias Toffoli, entendeu que 
com a instituição da nova norma 
tributária, o legislador transferiu o 
sujeito passivo da tributação da co-
operativa para as empresas toma-
doras de serviço, desconsiderando 
a personalidade da cooperativa. 
Para o ministro, a relação não é de 
mera intermediária, pois a coope-

Paulo Gonçalves L. Vieira
é advogado, pós-graduado em Direito do 
Trabalho e em Direito Tributário, coordenador 
jurídico do Sistema Ocesp (Organização das 
Cooperativas do Estado de São Paulo). 
Email: paulo.vieira@ocesp.coop.br. 

ESPAÇO COOPERATIVISTA 

As cooperativas de trabalho ainda têm pela frente uma 
importante batalha para ampliar sua competitividade 
diante dos concorrentes.

COOPERATIVA DE
trabalho no 

RUMO CERTO

rativa existe para superar a relação 
isolada entre prestador de serviço 
e empresa. No seu entendimento, 
trata-se de um agrupamento em 
regime de solidariedade.

A decisão unânime dos minis-
tros foi pela inconstitucionalida-
de da alteração trazida pela Lei nº 
9.876/99, no inciso IV do art. 22 
da Lei nº 8212/1991 – uma antiga 
reivindicação do setor - que criou 
uma nova fonte de custeio para a 
Seguridade Social. No julgamen-
to do recurso, ficou decidido que 
a Contribuição pela nova Lei não 
pode ser enquadrada no artigo 195, 
inciso I, alínea ‘a’, da Constituição 
Federal, pois não se trata de contri-
buição incidente sobre pessoa físi-
ca, mas sim sobre a pessoa jurídica.

Os participantes do sistema co-
operativista consideram que a le-
gislação deve acompanhar as espe-
cificações das cooperativas como 
forma de equilíbrio das relações 
econômicas entre empresas. Isso 
não quer dizer que defendemos 
privilégios para empreendimentos 
cooperativistas. Muito pelo con-
trário, acreditamos que temos for-
ça e condições de igualdade, mas 
também especificações que só en-
contramos em empreendimentos 
cooperativistas. Afinal, o coope-
rativismo tem como sustentação a 
defesa de uma sociedade mais jus-
ta, fraterna e livre.

Dual degree: Brasil-França
ESPM e Universidade de Nantes
Aulas no Brasil e na França

Rua Joaquim Távora, 1240 | Vila Mariana | São Paulo 
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PARCEIROS

CERCA DE 150 JOVENS 
DO PROGRAMA 
APRENDIZ COOPERATIVO 
PARTICIPAM DE AÇÃO 
VOLUNTÁRIA  

Ajudar o próximo e fazer o bem. 
Com esses lemas em men-
te, duas turmas do programa 

Aprendiz Cooperativo, do Sescoop/SP, 
estão coordenando uma campanha de 
ação voluntária que pretende beneficiar 
imigrantes amparados pela Igreja Nos-
sa Senhora da Paz, localizada na área 
central de São Paulo.
A ação é resultado de um dos módulos 
da grade curricular do programa. Na 
disciplina “Voluntariado e Sustentabi-
lidade”, os jovens aprendem o conceito 
e um pouco sobre a história do volun-
tariado no país, suas áreas de atuação, 
como se tornar um voluntário, os be-
nefícios e as principais instituições que 
trabalham com essa ideia.
“Achamos que só trabalhar conceitos 
e teoria não seria interessante para os 
jovens”, acredita a instrutora de qua-
lificação do Aprendiz Cooperativo, 
SantAna Fernandes. “Ser voluntário é 
importante para o desenvolvimento de 
um mundo melhor, mas é preciso ter 
responsabilidade e comprometimento 
porque estamos gerando uma expecta-
tiva no outro. É preciso vivenciar tam-
bém a prática dessa filosofia, daí surgiu 
a ideia de realizarmos uma ação volun-
tária encampada pelos jovens”, explica 
a instrutora.
Os próprios jovens criaram os objeti-
vos, a justificativa e desenharam todo o 
projeto, que será disseminado no Ses-
coop/SP e nas próprias cooperativas em 
que os aprendizes trabalham. A propos-
ta da campanha é arrecadar alimentos 
não-perecíveis e itens de higiene pesso-
al que serão doados, no início de julho, 
para a Igreja Nossa Senhora da Paz.

Everlane Nascimento, 18, é uma das 
aprendizes envolvidas na ação e já tem 
experiência como voluntária, em uma 
ONG localizada no Butantã. “Trabalho 
na TETO, que auxilia pessoas que mo-
ram em situação de risco. Fico na mesa 
de discussão, que ajuda os moradores a 
tomarem decisões”, conta a adolescen-
te. “Como já faço trabalho voluntário, 
abracei de cara a ideia de realizarmos 
uma ação dessas no Programa Apren-
diz Cooperativo. A Central Nacional 
Unimed já realiza trabalhos voluntá-
rios, e a equipe de marketing e gestores 
acharam bem legal uma aprendiz disse-
minar a ideia de voluntariado e implan-
tar mais uma dessas ações na coopera-
tiva”, anima-se.
Nicolas Frank, 16, trabalha na Fesp e 
também está empolgado com a campa-
nha. “O voluntariado é uma causa justa 
que merece atenção porque estamos 
ajudando o próximo, então estou feliz 
em levar esse projeto para a coopera-
tiva”, pondera. “Já falei com o setor de 
desenvolvimento humano da Fesp, que 
gostou da campanha. Vamos dissemi-
nar a ideia nos outros setores da coope-
rativa, conscientizando para uma causa 
nobre que necessita de atenção e vai ser 
um sucesso”, empolga-se.
Apesar da coordenação do projeto es-
tar sob a responsabilidade de duas tur-
mas do programa, todos os jovens do 
Aprendiz Cooperativo participarão da 
ação de arrecadação. A ideia é passar a 
adotar a prática de ações de voluntaria-
dos em todas as turmas futuras. A ação 
voluntária de arrecadação também está 
integrada ao projeto Dia C.

MAIS QUE PRÓXIMA, 

SEMPRE AO SEU LADO

UNICRED

PUBLI-EDITORIAL

O cooperativismo é 
um dos segmentos 
do mercado nacio-
nal e mundial que 
mais vem ganhando 

destaque nos últimos anos. Mais do 
que qualquer benefício em termos 
de desenvolvimento econômico, 
este modelo de atuação proporcio-
na uma visão humanista avançada 
e igualitária, que compatibiliza a 
divisão harmônica dos resultados 
do trabalho e dos investimentos 
com a liberdade de expressão, de 
organização e demais preceitos de-
mocráticos. É, portanto, uma “au-
têntica terceira via”, que gera rique-
za e desenvolvimento.
No ramo Crédito, no qual o Siste-
ma Unicred se destaca como uma 
das maiores e mais importantes 
instituições financeiras cooperati-
vas no Brasil, os números também 
denotam sua importância em ter-
mos de prestação de serviço. Da-
dos consolidados disponibilizados 
pelo Banco Central demonstram 
que o conjunto das 1.154 coopera-
tivas de crédito brasileiras  (e suas 
respectivas centrais e confedera-
ções) finalizou o ano passado com 
crescimento 100% superior aos 
bancos tradicionais, mantendo a 
trajetória de crescimento verifica-
da nos últimos 20 anos.
Neste cenário, a fórmula adotada 
há 21 anos pela Unicred Central 

SP  em buscar a saúde financeira 
dos seus cooperados, com relacio-
namento próximo e assessoria ade-
quada a cada perfil, vem se mos-
trando cada vez mais certeira.
“Desde a nossa fundação, perce-
bemos, claramente, o quanto é im-
portante para cada pessoa contar 
com uma boa consultoria financei-
ra, pronta para identificar e propor 
as melhores alternativas para a ges-
tão dos seus recursos, oferecendo 
produtos e serviços que realmente 
atendam às suas necessidades, nos 
diversos momentos de sua vida. 
Logo, trabalhamos para tornar 
esse desejo realidade, com a visão 
do cooperado, de uma instituição 
financeira cooperativa e, portanto, 
mais humana e mais próxima”, res-
salta o presidente da Unicred Cen-
tral SP, Dr. Emerson Assis.
E é dentro desse contexto que a 
Unicred Central SP – integrada 
por 11 cooperativas de crédito 
singulares no Estado de São Paulo 
com mais de 70 pontos de atendi-
mento, 42 mil cooperados,  500 co-
laboradores e um crescimento dos 
ativos totais de 21 % em 2013 em 
relação ao ano anterior - pretende 
continuar escrevendo a sua histó-
ria e construindo laços cada vez 
mais sólidos com os seus parceiros. 
Afinal, esse é o jeito Unicred de se 
relacionar. Para saber mais acesse: 
www.unicred.com.br/centralsp.
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PERFIL

Em outubro de 1993, um grupo de dentistas de Presiden-
te Prudente e região realiza a primeira reunião para co-
nhecer o Sistema Uniodonto e avaliar a possibilidade de 

fundar uma cooperativa de dentistas. Essa reunião aconteceu 
na Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas e foi liderada 
pelo Dr. José Maria Bertão. 

Alguns meses depois, em 02 de maio de 1994, é realiza-
da a primeira Assembleia Geral e a Uniodonto de Presidente 
Prudente Cooperativa Odontológica é fundada por 44 coope-
rados, tendo como primeiro diretor presidente o cirurgião- 
dentista Dr. José Maria Bertão.

Além do primeiro diretor presidente, fazem parte da 
Uniodonto Prudente até hoje em atividade os seguintes co-
operados fundadores: Dra. Andrea Cláudia Pereira Costa, 
Dra. Bernadete Marques Vasceli, Dra. Renata Guena Cabrera, 
Dr. Astolfo Ruela, Dr. José Javier Sobalvarro, Dra. Ana Lúcia 
Araújo, Dr. Augusto Domingues Costa Júnior, Dr. Aquiles 
Ferreira, Dr. Jorge Luiz W. Levorato e Dr. Tadao Nishimura. 

A Uniodonto de Prudente foi criada com o intuito de ofe-
recer uma odontologia mais justa a todos. Esse propósito per-
meia as ações das diretorias que por aqui passam. 

A convicção de que o profissionais envolvidos na presta-
ção dos serviços aos clientes devem ser valorizados e de que 
o consumidor deve ter acesso a tratamentos com qualidade e 

20 ANOS 
DE UNIODONTO PRUDENTE

preços justos fazem parte da missão da Unidonto Prudente. 
Além de proporcionar saúde bucal às pessoas, valorizando 
sempre clientes, dentistas e colaboradores. 

Palavra do Presidente

Completar 20 anos é um marco na história de uma orga-
nização. O cooperativismo e o Sistema Uniodonto se engran-
decem a medida que cada cooperativa se torna mais forte e 
tradicional.

A gestão da Uniodonto está focada nas pessoas e nos re-
sultados. A Organização das Cooperativas do Brasil, define o 
cooperativismo como movimento, filosofia de vida e modelo 
socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico 
e bem-estar social. É um sistema fundamentado na união de 
pessoas, e não de capital. Visa as necessidades do grupo e não 
do lucro. 

Pode parecer redundante, mas nós, da Uniodonto Pru-
dente, acreditamos que investir nas pessoas é o caminho mais 
verdadeiro de buscar resultados para as pessoas! É com essa 
perspectiva que completamos 20 anos.

O cirurgião-dentista cooperado é por si a própria coo-
perativa, portanto esses 20 anos são fruto do trabalho desses 
profissionais.

Aos nossos Clientes, Colaboradores, Parceiros e Singula-
res do Sistema Uniodonto, nosso sincero agradecimento por 
percorrerem conosco essa jornada até aqui. Tenham a certeza 
de fazer parte de um negócio que une o que a humanidade 
almeja para o século 21: desenvolvimento econômico e 
bem-estar social!
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NOTÍCIAS DAS SINGULARES

DESTAQUES

         DESTA EDIÇÃO:

NOTÍCIAS DAS SINGULARES

Uniodonto Lins: 19 anos;

Uniodonto ABC: 30 anos;

Uniodonto Jales: 17 anos;

Uniodonto Avaré: 20 anos;

Uniodonto Marília: 18 anos;

Uniodonto Taubaté: 17 anos;

Uniodonto Sorocaba: 27 anos;

Uniodonto Caçapava: 20 anos;

Uniodonto Piracicaba: 32 anos;

Uniodonto São Carlos: 29 anos;

Uniodonto Bebedouro: 23 anos;

Uniodonto Sertãozinho: 19 anos;

Uniodonto Fernandópolis: 17 anos;

Uniodonto Bragança Paulista: 16 anos;

Uniodonto Pindamonhangaba: 17 anos;

Uniodonto Presidente Prudente: 20 anos;

Uniodonto São José dos Campos: 21 anos;

Uniodonto São José do Rio Preto: 30 anos;

A Revista Orall parabeniza as singulares pelo seu apoio a este sistema que 
vem crescendo ao longo dos anos, veja os aniversariantes desta edição:

www.con�anzaactuarial.com.br
con�anza@con�anzaactuarial.com.br

(11) 3170-4449

Tenha as melhores soluções de quem tem 
experiência consagrada junto à ANS, 
Operadoras Odontológicas, Médicas 
e Administradoras de Benefícios.

- Assessoria e acompanhamento das obrigações relativas 
à legislação em vigor
- Notas técnicas de provisões de peona, remissão, entre outras
- Preci�cações e registro de produtos
- Estudos técnicos atuariais
- Análises gerenciais
- Perícias atuariais

CONFIANZA ACTUARIAL: 
Atendimento exclusivo 
e diferenciado.

A consultoria atuarial em que você pode con�ar!
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ESPECIAL HOSPITALAR 2014

A edição de 2014, do maior evento de saúde das Américas, reuniu mais de 
91.000 pessoas que atuam na área.

Ao longo de 4 dias, pesquisadores, pen-
sadores da área de saúde, dirigentes 
hospitalares, médicos, enfermeiros, pro-
fissionais que atuam nos setores admi-
nistrativos e de compras de hospitais, 

consultórios, clínicas e laboratórios passaram pela Hos-
pitalar 2014. Foram mais de 91.000 visitantes aos 1.250 
expositores que marcaram presença nos corredores do 
Expo Center Norte, local que recebeu o evento, na ca-
pital paulista.

ESPECIAL HOSPITALAR 2014

Os visitantes vieram de todos os estados brasileiros, 
com predominância de São Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Contudo, esse 
intercâmbio de troca de conhecimentos e networking 
não se limitou ao solo nacional. Profissionais de 63 pa-
íses circularam pela feira anual, voltada à apresentação 
de produtos e desenvolvimento de negócios na área mé-
dico-hospitalar. Isso porque, além do Brasil, o evento 
reuniu 33 países como expositores, vindos de quatro 
continentes. Entre eles: os europeus Alemanha, Bélgi-
ca, Bulgária, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Polônia, Portugal, Repú-
blica Tcheca e Suíça; os asiáticos e euro-asiáticos Tur-
quia, China, Coreia do Sul, Índia, Israel, Japão, Malásia, 
Paquistão, Singapura, Tailândia e Taiwan; os sul-ameri-
canos da Argentina, Colômbia, Peru e Uruguai, os norte
-americanos dos Estados Unidos, México e Canadá; e o 
Egito, representando o continente africano.  

A feira se destaca por apresentar o que há de mais 
moderno em equipamentos hospitalares e laboratoriais, 
tecnologia médica, emergência e transporte, ortopedia 
e fisioterapia, medicamentos e farmácia, informática 
e comunicações, hotelaria e mobiliário, uniformes, la-
vanderia, recuperação traumatológica e pós-operatória, 
centros cirúrgicos, home health care, literatura especia-
lizada, entre outros. Além de lançar as mais importantes 
novidades da área, a Hospitalar também se consolida 
como um importante fórum da saúde, ao reunir gabari-
tados profissionais para palestras, seminários e congres-
sos.

Congresso Internacional de Serviços de Saúde 
(CISS)

Tendo como tema “Inovação para um sistema de 
saúde mais eficaz e satisfatório para a cidadania: cami-
nhos a trilhar na indústria e nos serviços”, o congresso 
apresentou as melhores experiências internacionais de 
desenvolvimento e inovação no setor de saúde, bem 
como cases de sucesso no meio empresarial, institui-
ções de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico 
tecnológico.

SIEN - VII Simpósio Internacional de Enferma-
gem

“Enfermeiro: recurso chave no futuro do Sistema de 
Saúde” foi o tema base desse simpósio que ofereceu aos 
participantes um programa técnico e prático abordan-

do os desafios e tendências da enfermagem no cenário 
mundial.

37º Congresso Brasileiro de Administração Hos-
pitalar e Gestão em Saúde

Dentro do tema geral do encontro (Os Desafios do 
Sistema de Saúde: Cenários e Oportunidades) foram 
organizados outros seis congressos específicos: Gestão 
em Saúde; Gestão Financeira e Custos; Engenharia, Ar-
quitetura e Logística; Hotelaria Hospitalar; Gestão de 
Pessoas e Liderança e Qualidade & Segurança. Cada 
um deles, contou com palestrantes especializados sobre 
as macroquestões, que buscaram não apenas refletir so-
bre as dificuldades, mas prever soluções práticas para 
cada problema apontado.

Seminário Hospitalar Digital Health

Considerando o aumento de aparatos tecnológicos 
dentro da área da saúde o seminário mapeou os desa-
fios da e-saúde na era da Cibercultura e abordou temas 
como interconexão, comunidades virtuais e inteligência 
coletiva.

II Seminário Brasileiro de Engenharia Clínica

Mesas redondas debateram desde a formação do en-
genheiro clínico até o mercado de trabalho e o código 
ético que rege essa profissão.

Painel Abimed - Caminhos para acelerar a inova-
ção da saúde no Brasil

Mediado pelo jornalista William Waack, apresenta-
dor do Jornal da Globo e do programa Painel, da Globo 
News, o encontro trouxe palestras, debates, sessões de 
perguntas e também contou com workshops de aprimo-
ramento profissional.

A Hospitalar é realizada em cooperação com a 
MEDICA - Feira Mundial da Medicina. Desde 2000, 
a direção da Hospitalar conta com o diploma de Feira 
Comercial Certificada, concedido pelo Departamento 
de Comércio dos Estados Unidos, o que representa uma 
recomendação oficial aos empresários americanos, in-
dicando a feira como eficiente e um adequado canal de 
negócios para o mercado de saúde no Brasil e na Amé-
rica Latina. A próxima edição da feira já tem data e será 
realizada entre os dias 19 e 22 de maio de 2015.
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ESPECIAL EXPOCOOP 2014 ESPECIAL EXPOCOOP 2014

O Brasil vira o centro do mundo cooperativista ao sediar a Expocoop, feira 
multi-setorial para o negócio cooperativo

A Expocoop vai além de ser uma simples 
feira de negócios. Ela oferece a oportuni-
dade das cooperativas apresentarem seus 
valores, conquistas, crescimento e, acima 
de tudo, de destacarem a importância do 

movimento cooperativo, na economia global. 
O foco do evento foi criar chances reais de negocia-

ção e formação de parcerias com o mercado consumi-
dor, seja ele no âmbito nacional ou internacional.

Os 170 estandes, montados no Expo Unimed, em 
Curitiba, serviram de vitrine para o público conhecer 

mais detalhes sobre os produtos e serviços oferecidos 
por cooperativas de 15 países. Em paralelo, uma série de 
debates e palestras procurou mapear os desafios futuros 
para o setor.

O bom desempenho do Brasil diante das oscilações 
da economia mundial somado aos eventos esportivos 
que o país sediará até o ano de 2016, são fatores que se 
destacaram como um diferencial em relação às edições 
anteriores da Expocoop. Além disso, o anseio da nova 
classe consumidora brasileira cria um ambiente propício 
aos produtos e serviços das cooperativas. Essas, por sua 

vez, encontram uma porta de entrada aberta para ex-
plorarem ainda mais esse mercado.

Ao longo dos três dias de evento, cerca de 6.000 pro-
fissionais visitaram a Expocoop, que recebeu coopera-
tivas de todo o mundo (principalmente dos segmentos 
de agricultura, produção, financeiro e serviços), orga-
nizações governamentais, fornecedores, entre outros. A 
feira multi-setorial de negócios cooperativos teve como 
objetivos principais: 

Promover o crescimento e desenvolvimento das co-
operativas;

Expandir o comércio inter-cooperativo;
Consolidar contatos e criar novas oportunidades de 

negócios;
Expandir o conhecimento sobre cooperativas e for-

necedores de diferentes partes do mundo;
Networking com líderes do cooperativismo global;
Aumentar a visibilidade para o setor cooperativo;
Apresentar os valores e princípios cooperativos e 

mostrar porque os compradores devem fazer negócios 

com cooperativas;
Obter informações sobre as mais recentes tendências 

e tecnologias.

BRICS COOP - o ponto alto da Expocoop 

Uma das discussões mais relevantes ocorreu duran-
te o 4º Encontro das Cooperativas dos Países dos Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Represen-
tantes de todas as nações mostraram como está estrutu-
rado o cooperativismo em cada um dos países e quais 
são os principais desafios no curto e no médio prazo. 

A presidente da Aliança Cooperativa Internacional 
(ACI), Pauline Green, destacou a força do segmento no 
Paraná, estado que recebeu o evento, e a ampla partici-
pação do setor nas exportações. Ela avalia que o próximo 
passo é estender a cooperação para outros países. “Te-
mos que ampliar as negociações entre cooperativas e re-
duzir os intermediários, que ainda ficam com boa parte 
dos lucros nessas operações”, ressalta.

• Anúncios Institucionais
• Catálogos, Banners e Folders
• Email Marketing
• Conteúdo para sites
• Promoção

comercial@dnfpropaganda.com.br

+55 (11) 2281-8134 | 2281-9367

Um bom plano de comunicação 
é essencial para atingir os objetivos
esperados. A DNF pode oferecer as 
melhores soluções destinadas 
à comunicação institucional. 
Agende uma reunião conosco 
e saiba o que podemos fazer 
pela sua empresa.

Acerte na 
escolha.
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PARA PASSEAR

Mercados natalinos: encontram-se diariamente nas 
praças principais para a venda de artefatos, comidas 
típicas e o tradicional vinho quente

Visita aos lindos castelos de Konopiste e Karlztejn 
nos arredores da cidade.  Apesar da distância, também 
vale a pena visitar Karlov Vary e ao vilarejo de Cesky 
Krumlov (considerado um patrimônio histórico da 
humanidade, pela UNESCO)

Cruzeiro pelo Rio VItava, ao entardecer
Passeio pelo pitoresco bairro de Kampa, as mar-

gens do rio. Não se esqueça de procurar o mural de 
“John Lennon”

Estates Theatre:  esse belíssimo teatro  é palco quase 
que diário de obras de Mozart

Lanterna Magika: conta com dois espetáculos im-
perdíveis – “Lanterna Magika” e a “Ópera Don Gio-
vanni”, executada por marionetes.

Stare Mesto: perca-se pelas ruelas de Stare Mesto, a 
cidade antiga.

Mala Strana: não deixe de conhecer a graciosa Zlata 
Ulicka, a viela dourada. Franz Kafka morava no nume-
ro 22. Pague sua devoção aos 100 Pináculos.

Hradcany: visite este castelo medieval e a catedral 
de São Vito, com vitrais maravilhosos.

Karluvmost: atravesse a pé a ponte Carlos IV, Kar-
luvmost, admirando as 30 estátuas barrocas do séculos 
XVIII, de preferência ao pôr-do-sol.

COMER E BEBER

Smunda (panqueca de batata) ou um Parky (par de 
salsichas) em uma barraquinha de rua.

Otkolek: para um almoço rápido e em pé, encosta-
do em um balcão, ou deguste um Hhelebicky (delicio-
so sanduíche aberto).

U Medvidku: tradicional pub tcheco frequentado 
por locais e não só por turistas. Excelente cerveja, co-
mida típica e preços bem razoáveis.

TURISMO
PONTO DE VISTA

Problemas aconteceram: uma 
fila aqui, um som que não 
funcionou acolá, deixan-
do os times sem hino, mas 
nada disso supera a alegria 

do povo e dos turistas. Sem falar no 
belíssimo futebol jogado pelos times. 
Ao que tudo indica essa será mesmo 
a Copa das Copas. Independente do 
resultado nos gramados, dormiremos 
tranquilos e felizes quando tudo acabar 
e acordaremos revitalizados no outro 
dia para trabalhar, nesse caso uns dez 
anos para pagar a conta. 

                  A Copa começou prometendo gran-
des, épicos e inesquecíveis momentos 
de gargalhadas. A abertura, ridícula 
do começo ao fim, parecia obra de co-
mum acordo entre o PMDB e os parti-
dos do congresso, nada funcionava. A 
melhor parte, em que seria mostrado 
ao mundo o exoesqueleto, feito pelo 
cientista brasileiro Miguel Nicolelis, 
que permitiu um paraplégico recupe-
rar os movimentos e chutar numa bola, 
foi totalmente relegada ao terceiro pla-
no. O que nos sobrou foi uma enorme 
bola no meio de campo que se abria 
parecendo a oleosa cebola do Outback. 
De dentro da cebola, surgiram Clau-
dia Leitte, um sujeito chamado Pitbull 
-  que eu nunca tinha ouvido falar - e 
Jennifer Lopez. Na verdade, eu achei, à 
primeira vista, que se tratava do antigo 
Trio Los Angeles. Foi um fiasco. Melhor 
seria colocar Compadre Washington 
e as antigas loiras do Tchan. Claudia 
Leitte vestia um maiô azul numa singe-
la homenagem à Galinha Pintadinha. 
Pitbull, o desconhecido artista, usava 
um despojado look tipo turista coroa 
na piscina do hotel em busca de caipiri-
nha e garotões. Jennifer Lopez veio com 
maiô verde, lembrando uma assistente 

A COPA
DO MUNDO

Jovane Nunes, humorista, ator, autor de 
peças teatrais, colunista, roteirista da Rede 
Globo nos programas Sai de Baixo, Fantástico 
e Zorra Total e co-fundador do Grupo Cia de 
Comédia Os melhores do Mundo.

CIDADE DE PRAGA

O Mundial da FIFA acabou. Mas, escrevo esse artigo antes, no quinto dia da Copa, 
porque gostaria de compartilhar minhas primeiras impressões sobre o evento. Eu que 
sou pessimista, desconfiado e ranzinza, tenho que dar o braço a torcer, a Copa no 
Brasil está muito bacana.

de mágico de circo vagabundo. Foram 
muitos os momentos de pura comédia. 
Como esquecer aquelas pobres pessoas 
vestidas de samambaia ou de arvorezi-
nha. Não é porque o sujeito é voluntá-
rio que deve ser humilhado. Gargalhei 
quando apareceu uma criança fingindo 
ser índio, carregada numa canoa ceno-
gráfica, remando de mentirinha numas 
águas imaginárias e presa por um cinto 
de segurança de Kombi.

                  Em outro canto da cidade, um pai inva-
dia uma manifestação para tirar a más-
cara de Black Bloc do filho e arrastá-lo 
para casa. O filho protestou e disse que 
estava ali lutando por saúde e educa-
ção. O pai respondeu, bravo: “quando 
você ganhar o seu próprio dinheiro, 
você poderá protestar”. Acho que deve-
ria aparecer mais pais como esse. Tor-
ci para que um pai furioso invadisse a 
cerimônia de abertura, arrancasse 
a máscara de samambaia humana 
de um voluntário e gritasse, cheio 
de autoridade: “vamos pra casa! 
Quando você ganhar o seu pró-
prio dinheiro, você poderá parti-
cipar dessa palhaçada”. 
Muitos não gostaram da abertu-
ra da Copa, mas uma pessoa em 
especial tem motivos para tentar 
esquecer aquele dia com todas as 
suas forças: Dilma Rousseff. Ela 
foi vaiada e xingada. Um turista 
que estava lá e viu tudo, sem en-
tender nada, perguntou: “ela é a 
mãe do juiz?” Depois do jogo ex-
plicaram para ele: não. Mesmo se 
Dilma fosse a mãe do juiz, porque 
xingar a mãe de um juiz tão ami-
go? Quando, lá no primeiro jogo, 
Fred caiu na área e o juiz marcou 
aquele pênalti maroto, o ex-presi-
dente Lula deu um salto de alegria 

e gritou: isso é que é juiz de verdade! Eu 
deveria ter indicado esse japonês no 
lugar do Joaquim Barbosa. O certo é 
que não devemos xingar a nossa pre-
sidenta, ao contrário, devemos tratá-la 
com carinho e reverência. É melhor 
fazermos assim, mesmo porque, corre 
o boato, em Brasília, que Dilma disse 
que se continuarem as vaias e os xinga-
mentos, ela vai se vingar. Dilma ameaça 
promover outra Copa no Brasil, com 
novos estádios em Teresina, Macapá e 
Caruaru. Além de repetir a cerimônia 
de abertura. 

Capital e a maior cidade da República Tcheca, situada na margem do Vltava. 
Conhecida como “cidade das cem cúpulas”, Praga é um dos mais belos e antigos 
centros urbanos da Europa, famosa pelo extenso patrimônio arquitetônico e rica vida 
cultural. 

U Kalicha: jantar tradicional, popular e divertido, 
com direito a música típica ao vivo.

Bellevue e Zlatá Praha: são considerados os melho-
res restaurantes de Praga, com comida típica tcheca e 
internacional, ambos com vistas lindas.

ENRITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. – (11) 3895-5145 / 5084-8201 
www.enritur.com.br
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GOURMET

Por um café prático, 
bom e personalizado

No Brasil, o crescimento do consumo, devido 
ao maior poder de compra da população, 
sustentou um mercado exigente, antenado 
com as tendências e os modos particulares de 
vida. O café, item quase indispensável no dia 

a dia de muitos, é um caso que merece destaque nesse cenário.
Entre a crescente oferta de bebidas e alimentos prontos e 

semiprontos, podemos citar as cápsulas. De acordo com a 
Euromonitor, o segmento deve saltar cerca de 18% em volu-
me por ano até 2017. Mas é preciso estar atento a uma outra 
questão: o público quer também sensorialidade, personalida-
de e prazer. Quer um bom café, de fácil preparo, para um bom 
momento. 

Segundo relatório da Mintel, os brasileiros estão consumin-
do mais café premium. Cerca de 25% preferem marcas sofis-
ticadas. A pesquisa aponta que 29% das pessoas das classes A 
e B têm preferência pelos grãos de melhor qualidade; já nas 
classes C e D, essa parcela corresponde a 23%. 

Por isso, há diferentes tipos de expresso, com intensidades, 
sabores e aromas para cada indivíduo e ocasião. A bebida, boa 
sugestão para acompanhar leituras, dias de trabalho, conver-
sas com amigos e até reuniões de negócios, pode e deve ser 
personalizada, compatível com o gosto e o modo de vida de 
quem a consome.

Uma maneira de conquistar a fatia desses amantes, caça-
dores de itens únicos a preços justos, é elaborar cápsulas in-
dividuais a partir de grãos de vários lugares do mundo, com 
diferentes combinações. A ideia, ao pesquisar preferências 
pessoais e ingredientes distintos, é produzir desde bebidas 
fortes e encorpadas até as suaves e descafeinadas. Estudos dos 
nichos de mercado são primordiais para gerar sabores únicos, 
que agradem a paladares diversos. 

O desafio, no entanto, é ir além da praticidade e procurar 
satisfazer a todos os públicos. O segredo é produzir as mistu-
ras certas para cada pessoa e agradar desde aos fortes, ambi-
ciosos e ultraintensos; aos dinâmicos, aventureiros e jovens; 
aos serenos, maduros e distintos; aos sedutores, urbanos e 
descontraídos; até aos suaves, sutis e envolventes. 

Praticidade, rapidez, qualidade e exclusividade. Essas palavras representam a busca 
da sociedade do século XXI por mais facilidade e diferenciação em meio à agitação 
cotidiana.

Democratização
O Brasil é o segundo maior mercado de café do mundo, 

perde somente para os Estados Unidos. Dados da Mintel 
apontam que, em média, 84% dos brasileiros declaram inge-
rir a bebida diariamente. Esse valor, bastante representativo, 
é um indicativo da relevância dos grãos para o país. Os espe-
ciais, que chegam com ares de novidade e requinte, ganham 
ainda mais força nesse novo cenário econômico. 

Por aqui, o consumo per capita chega a 6,31 kg, à frente dos 
4,62 kg nos Estados Unidos e dos 2,77 kg no Reino Unido. 
Mas os gastos ainda são menores: cada brasileiro paga em 
média US$ 18,17 para tomar café, já o estadunidense investe 
US$ 30,79. Porém, como o público está cada vez mais exigen-
te, a diferença tende a diminuir com o passar dos anos.

O caminho a ser seguido 
agora é a democratização 
das linhas gourmets. Di-
versificar a oferta, princi-
palmente para consumo 
doméstico, pode ser uma 
alternativa. Apesar das ca-
feterias, bares, padarias e 
restaurantes serem os lo-
cais onde os consumidores 
possuem mais contato com 
as bebidas premium, é pre-
ciso ressaltar que também 
há possibilidade de apreciar 
um espresso bem tirado, 
com “coração, corpo e espu-
ma”, no escritório – em reu-
niões ou durante uma pausa 
no trabalho – assim como 
no aconchego do lar. 

Fonte: Atendimento Starbrands 
para a Delta Cafés:
Mariela Rodrigues (11) 5090-8904
Ana Carolina Lima (11) 5090-8909

Atenda tranquilamente seus 
pacientes enquanto nossas 

secretárias mantêm sua 
agenda sempre cheia!

Tenha sua agenda sempre
repleta de pacientes.

Secretárias sempre dispostas 
e bem-humoradas 

atendem suas ligações 
de segunda a sexta 

das 8h às 21h e 
sábados das 8h às 12h, 

agendando e confirmando 
suas consultas.

Vantagens especiais para associados APDC.

Seus pacientes 
nunca mais 

encontrarão seu 
telefone ocupado.

Atendimento personalizado.

Saiba mais
(11) 5547-7777

e-mail: contato@eslisieux.com.br
www.secretariasonline.com.br
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Mais que uma instituição fi nanceira, o seu negócio.
Mais que escolha, estilo.
Mais que atendimento, consultoria.
Mais que próxima, sempre ao seu lado.

 Conheça o jeito Unicred de ser mais por você!

Fale com nossos gerentes ou acesse:
www.unicred.com.br/centralsp

Mais que 
um banco 

Americana, Amparo, Araras, Barretos, Bebedouro, Botucatu, Caçapava, Campinas, Capivari, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Conchal, Cubatão, Cruzeiro, 
Guaratinguetá,Guarujá, Guarulhos, Indaiatuba, Itapetininga, Itapeva, Itu, Jacareí, Leme, Limeira, Lorena, Mogi das Cruzes,  Nova Odessa, Osasco, Peruíbe, 
Pindamonhangaba, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Rio Claro, Salto, São Carlos, São Paulo, São Vicente, São José dos Campos, Santa Barbara D’ Oeste, 
Santo André,  Santos, Sorocaba, Sumaré, Tatuí, Taubaté, Tietê e Valinhos.
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