
Mensagem da Diretoria [G4-1]

O ano de 2016 é simbólico para a nossa Unimed-BH porque completamos 45 anos de história. Da antiga Mediminas ao que somos hoje, um longo caminho 
foi percorrido. Um caminho que exigiu desprendimento, dedicação e muito trabalho, cujos resultados colhemos ao longo dos anos. Este Relatório de 
Sustentabilidade é um registro dessa trajetória, pois documenta, no desempenho da nossa cooperativa em 2015, os frutos das escolhas que temos feito 
juntos. O último ano foi um dos mais desafiadores para o país na sua história recente e, por consequência, para o setor. Em um cenário incerto, constatamos  
o valor de termos uma cooperativa sólida e bem cuidada.

Preservamos nossa posição de mercado, inovamos nos modelos de cuidado e nas ferramentas para valorizar a qualidade assistencial, modernizamos  
os processos que garantem a correta utilização do plano de saúde e aumentamos nossa eficiência na gestão dos recursos. Por tudo isso e por toda  
a nossa trajetória até aqui, fomos avaliados, mais uma vez, entre as melhores instituições de saúde do país.

Com a participação cada vez maior de nossos cooperados, o engajamento dos colaboradores, a confiança dos clientes e o trabalho conjunto com nossos 
parceiros, entregamos resultados muito positivos. Agora, neste contexto de celebração do nosso passado, agradecemos a todos e reafirmamos nosso 
propósito: cuidar bem das pessoas. O futuro escreveremos juntos. Afinal, nossa cooperativa, nossas escolhas, nossa responsabilidade.

Samuel Flam
Diretor-presidente

José Augusto Ferreira
Diretor de Provimento de Saúde

Luiz Fernando Neves Ribeiro 
Diretor Comercial

Múcio Pereira Diniz
Diretor Administrativo-financeiro

Paulo Pimenta de Figueiredo Filho
Diretor de Serviços Próprios

Os diretores  
José Augusto, Luiz 
Fernando, Múcio, 
Samuel e Paulo.
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