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O modelo da saúde do futuro 
terá DNA das autogestões
A UNIDAS tem atuado fortemente na defesa do segmento agregando o 
conhecimento, a partir de soluções construídas de forma colaborativa entre 
as operadoras filiadas.
Temos importantes desafios e acreditamos que juntos seremos sempre mais 
fortes.
Venha fazer parte da UNIDAS e participar desta construção coletiva, por meio 
de um ecossistema de compartilhamento de informações e das melhores 
práticas, fortalecendo a competitividades das autogestões, e a conexão de 
suas filiadas com soluções inovadoras.

Em nome de toda a diretoria executiva, bem-vindo(a) à UNIDAS!

Anderson Mendes
Presidente



MUITO PRAZER,
UNIDAS!     
Fundada em 2002, a UNIDAS (União Nacional das Instituições 
de Autogestão em Saúde) é uma entidade associativa, sem fins 
lucrativos, e representante legítima dos planos de saúde de 
autogestão espalhados por todo o país, concentrando 11% do total 
de vidas do setor de saúde suplementar.

Tem por missão promover o fortalecimento do segmento em 
todo o território nacional, fomentando a excelência em gestão 
de saúde e a democratização do acesso a uma melhor qualidade 
de vida aos quase 5 milhões de beneficiários, contribuindo para o 
aperfeiçoamento do sistema de saúde do país. 

Possui representação nas 27 Unidades Federativas e, atualmente, 
mais de 100 operadoras filiadas.
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A UNIDAS: 
• Aprimora o DNA colaborativo das autogestões, funcionando como um agregador de 
conteúdo, relacionamento e conhecimento. É um ecossistema completo e complexo 
com inovação, tecnologia, agilidade, informação e, principalmente, compartilhamento.

• Representa e defende os interesses das autogestões junto ao Conselho Nacional de 
Saúde, à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e outros órgãos reguladores, e 
aos poderes Legislativo (Câmara e Senado), Executivo e Judiciário.
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MAPA ESTRATÉGICO
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Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira para  ampliar a capacidade de investimento.

Aumentar a percepção 
de valor das filiadas.

Reorientar os processos e 
canais de relacionamento 
e comunicação.

Criar ecossistemas de 
compartilhamento 
de informações e 
melhores práticas.

Conectar filiadas 
com soluções 
inovadoras.

Sistematizar know 
how em autogestão.

Estabelecer parcerias 
estratégicas.

Reestruturar o modelo de 
governança da UNIDAS 
com Superintendências.

Reestruturar o modelo 
operacional da UNIDAS.

Desenvolver o centro de 
soluções em autogestão.

Desenvolver o centro de 
serviços compartilhados.

Ampliar base de 
filiadas buscando 
atender novos 
segmentos.

Fortalecer a competitividade 
das autogestões.

Adequar portfólio UNIDAS 
para melhoria de desempenho 
e acessibilidade das filiadas.

SUSTENTABILIDADEFINANCEIRA

CLIENTE E 
MERCADO

PROCESSOS 
INTERNOS

APRENDIZADO 
E CRESCIMENTO

RETENÇÃO

COMUNICAÇÃO

INFORMAÇÃO INOVAÇÃO CONHECIMENTO PARCERIAS

ORGANIZAÇÃO UNIDAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS

COMPETITIVIDADE AMPLIAÇÃO



POR QUE FAZER PARTE 
DE UMA ASSOCIAÇÃO? 
Associações possuem força política e financeira. Por isso, levam 
vantagem em comparação a uma empresa individual na hora de 
negociar mudanças legislativas e vantagens comerciais. Elas têm um 
papel determinante na alteração de processos estatais e na defesa dos 
interesses de classe. É na UNIDAS que as autogestões encontram esse 
suporte e vivem um ambiente de compartilhamento de informações 
e de melhores práticas. Conectamos as filiadas com soluções 
inovadoras, estabelecemos parcerias estratégicas e fortalecemos a 
competitividade do segmento.
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SERVIÇOS UNIDAS
A UNIDAS oferece uma série de ferramentas de apoio das autogestões que facilitam o trabalho das 
nossas filiadas. São elas:

Plataforma de compartilhamento de serviços de saúde entre autogestões 
filiadas à UNIDAS. A iniciativa tem como objetivo aumentar a eficiência 
dos planos, a fim de transformar o setor, viabilizando um espaço de troca 
de experiências e aprimoramento entre operadoras e prestadores de 
serviços. Já estão disponíveis para consulta: telessaúde, junta médica, 
odontológica e 2ª opinião e modelos de atenção primária à saúde.

Um ecossistema de compartilhamento de informações totalmente 
colaborativo. Trata-se de BI analítico, dinâmico e com informações 
segmentadas que poderão ser utilizadas pelas filiadas para apoiar no 
processo gerencial, auxiliando na identificação de oportunidades e 
melhorias, inclusive na construção de novos modelos de remunerações, 
gestão de saúde, protocolos clínicos, entre outros. Este produto da 
UNIDAS possuirá todos os níveis de segurança e sigilo necessários e 
adaptados ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

PAINEL DE 
INFORMAÇÕES 

DAS AUTOGESTÕES 
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Dar suporte jurídico e/ou tributário 
para as filiadas em questões 
relacionadas aos normativos dos 
órgãos reguladores do setor. 

A iniciativa é um marketplace, no qual empresas 
disponibilizam serviços e produtos com ofertas 
diferenciadas para as autogestões. O contato sobre 
as propostas comerciais é realizado diretamente 
entre o prestador e a operadora de saúde, que têm 
ainda a liberdade de negociar outras condições.

ASSESSORIA JURÍDICA 
E TRIBUTÁRIA 

SERVIÇOS UNIDAS
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COMPARTILHAMENTO
A UNIDAS também oferece para suas filiadas diversas ferramentas de compartilhamento de informações. 
São elas:

INTRANET (área restrita)

Reúne em um só lugar todas as ações 
da entidade para auxiliar o crescimento 
das operadoras, com acesso exclusivo e 
ilimitado para as filiadas.

De maneira prática e intuitiva, é possível 
ficar por dentro de tudo o que acontece, 
tais como agendas com todos os eventos 
e reuniões, ofícios, encontros da ANS 
e AMB, atas das comissões UNIDAS, 
Soluções Covid-19, GT Vacinas Covid-19, 
Coleções Manuais UNIDAS, UniShare, 
Clube de Serviços e a Biblioteca UNIDAS 
que reúne todas as gravações completas 
de webinars, seminários e congressos 
realizados pela instituição.
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INFORMAÇÃO
ATUALIZADA

Diariamente, enviamos um clipping com assuntos relevantes 
do mercado de saúde, além disso as operadoras são 
atualizadas periodicamente com o UNIDAS Informa que 
divulga as principais ações da entidade.

A newsletter é um compilado semanal dos assuntos 
relevantes e conta com um espaço especial para materiais 
produzidos por nossas filiadas.

COMPARTILHAMENTO



COMISSÕES
Com o objetivo de compartilhar conhecimento sobre as melhores práticas, subsidiar 
discussões e posicionamento frente ao governo, além de desenvolver materiais para 
auxiliar as operadoras de autogestão, as comissões UNIDAS se digitalizaram permitindo 
que diferentes profissionais de diversas regiões do país, e com as mais variadas 
expertises, debatessem temas relacionados a cada realidade e, juntos, construíssem 
soluções de problemas comuns. A entidade possui atualmente, sete comissões e duas 
subcomissões. São elas:

Comissão Jurídica: aproxima os profissionais da área 
para debater normativos das agências reguladoras e 
decisões da esfera jurídica, além de possibilitar a troca de 
informações sobre decisões favoráveis ou desfavoráveis 
aos interesses do segmento de autogestão, criando um 
banco de dados para subsidiar as operadoras.
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Comissão de Modelo de Remuneração e 
Gestão de Rede: debate novas tendências 
de modelos de remuneração e gestão 
dos negócios voltados à saúde. Avalia 
medidas e alternativas para o modelo 
de remuneração e aponta diretrizes 
para gestão de rede. Em 2021, publicou 
o Guia Prático para Implementação de 
Remuneração de Gestão de Rede – com 
indicadores de resultado, orientação de 
como calcular o custo médio, pontos de 
atenção, entre outros.

Comissão de Modelo de Atenção à Saúde: tem como objetivo tratar de 
assuntos relacionados às pessoas, de forma sistemática, por meio de uma visão 
integral do cuidado, observando os determinantes mais amplos de saúde. 
Busca entender a maturidade de cada filiada em relação à hierarquização 
de rede, modelos de atenção à saúde, políticas de saúde, entre outros, para 
conhecer como as autogestões estão estruturando seus sistemas de serviços 
de saúde e propor soluções e diretrizes. 

Comissão de Regulação e Normas Técnicas: 
discute assuntos relacionados à adequação de 
serviços à população e a produção das ações 
diretas e finais de atenção à saúde, estando, 
portanto, dirigida aos prestadores privados e 
seus respectivos gestores. Define estratégias 
e macro-diretrizes para a regulação do acesso 
à assistência e controle da atenção à saúde, 
também denominada regulação assistencial 
e controle da oferta de serviços, executando 
ações de monitoramento, controle, avaliação, 
auditoria e vigilância da atenção e da 
assistência à saúde.
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Comissão de Qualidade e Governança 
Corporativa: oferece soluções de melhores 
práticas de governança, buscando aprimorar 
a gestão estratégica das operadoras. Tem 
como principal objetivo recuperar e garantir a 
confiabilidade em uma determinada empresa, 
criando um conjunto eficiente de mecanismos, 
tanto de incentivos, como de monitoramento, 
a fim de assegurar aos gestores confiança e 
segurança em seu ambiente de trabalho. 

Comissão Atuarial, Contábil e 
de Custos: o grupo foi criado para 
abordar metodologias, assuntos 
técnicos – demonstrando seus 
impactos – e assuntos cotidianos 
da área atuarial, permitindo a troca 
de informações e a apresentação 
das melhores práticas. Em 2020, 
a comissão lançou um simulador 
de impacto estimado para as 
autogestões com a proposta de 
alteração tributária. 

Comissão de Inovação, Tecnologia e Gestão da Informação: 
dis cute assuntos relacionados às soluções de Tecnologia da 
Informação, tendo em vista o papel estratégico que a TI, como 
elemento essencial para o desenvolvimento institucional, em 
função da sua natureza, que per meia todas as atividades de 
gestão e administração. Em 2021, a comissão contribui para o 
desenvolvimento da plataforma de BI da entidade. 



SUBCOMISSÕES

SUBCOMISSÃO DE LGPD
Com o objetivo de orientar e discutir sobre a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, a subcomissão 
de LGPD é composta por DPOs, advogados e TIs, que transitam em outras comissões da UNIDAS 
e têm como foco atuar em conjunto para debater sobre o assunto, com base em cases das 
próprias operadoras. 

SUBCOMISSÃO DE REFORMA TRIBUTÁRIA
Tendo em vista que, atualmente, existem quatro projetos principais de Reforma Tributária sendo 
debatidos no Congresso Nacional e que afetam as autogestões, o grupo visa debater e revisar 
os documentos de maneira colaborativa para propor alterações, elaborar materiais, além de 
representar o segmento, se necessário.
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ESPECIAL COVID-19
• Canal exclusivo: criação de um comitê de crise que concen tra todas as ações para auxiliar suas filiadas 
no combate à Covid-19. A movimentação inclui diálogos constantes com o governo e órgãos reguladores, 
relacionamento com prestadores de serviços para encontrar soluções, a exemplo da telessaúde, assim 
como a troca de informações por meio de um canal exclusivo entre mais de 250 gestores.

• Boletim Covid-19:  traz informações sobre as ações da entidade no enfrentamento ao novo coronavírus.

• Grupo de Trabalho sobre Vacinas contra a Covid-19: : criado para compreender o movimento sobre 
vacinas, auxiliando as operadoras em suas tomadas de decisões. Recentemente, pro duziu o Manuais 
UNIDAS – 03 – Guia Orientativo Sobre a Vacinação Contra a Covid-19. O grupo idealizou um boletim 
especial sobre o assunto, em que todas as informações oficiais do Ministério da Saúde e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o tema são atualizadas com frequência. 

• Soluções Covid-19: traz diferentes serviços para ampliar a rede de atenção a pacientes infectados pelo 
novo coronavírus. É um espaço exclusivo e com condições especiais para filiadas.



COMPARTILHAMENTO + PARTICIPAÇÃO ATIVA = FORTALECIMENTO
CONEXÃO • TECNOLOGIA • PARCERIA

Compartilhar conhecimento, ajudando na transformação do setor e a fomentar a inovação, é nosso 
papel. Temos feito isso de maneira constante, ao longo do ano, por meio dos nossos eventos. São eles:

Campus UNIDAS 
Congresso UNIDAS
Seminário UNIDAS
IntegraUNIDAS
UNIDAS Talks
UNIDAS Conecta
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Plataforma de EaD moderna, interativa e prática, que conta com 
aulas ao vivo em um ambiente completo para os estudos. De maneira 
interativa, o espaço encurta distâncias e complementa o conhecimento 
daqueles que buscam ca pacitação e atualização com profissionais 
qualificados e de renome no mercado. A iniciativa ainda oferece 
condições especiais para filiadas, além de cursos In Company. 

Bate-papo em forma 
de entrevista, com 
especialistas e temas de 
diversas áreas. 

Debate exclusivo para filiadas, 
que trata de temas do cotidiano 
das operadoras, com apresentação 
de cases e orientações.
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Webinar em que cedemos espaço para 
empresas parcei ras compartilharem 
informações e soluções com as operadoras 
de autogestão em saúde.

São os dois maiores eventos anuais realizados pela entidade 
para debat er temas diretamente relacionados às autogestões, 
economia, tendências de mercado e aos sistemas de saúde do Brasil 
e do mundo. O público é constituído por presidentes, dirigentes e 
executivos de instituições públicas e privadas, representantes de 
sociedades de classe, acadêmicos e outros interessados em gestão 
de saúde. Com a pandemia, passaram a ter formato virtual ou 
híbrido, e a participação de filiadas tornou-se gratuita e ilimitada.

CO N G R E S S O 
E SEMINÁRIO 

UNIDAS



PUBLICAÇÕES

 

Levantamento que traz informações estratégicas para tomada de decisão das 
operadoras – o raio-x mais completo do segmento. Em 2021, a pesquisa contou com 
a parceria inédita da Fundação Dom Cabra (FDC), que permitiu novos indi cadores e 
análises ainda mais precisas.

Revista de Direito da Saúde Suplementar 

Com a sua quinta edição em produção, a Revista de Direito da Saúde Suplementar 
conta com a colaboração dos membros da Comissão Jurídica da UNIDAS. Já citada 
em decisões do STJ - Supremo Tribunal de Justiça, é referência, pois traz temas 
relevantes ao setor, voltado especificamente às questões judiciais.
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RECONHECIMENTO
A UNIDAS também possui dois prêmios anuais, que visam incentivar o compartilhamento de melhores 
práticas de gestão, sendo eles: 

Prêmio Saúde UNIDAS
Espaço para que profissionais do setor apresentem 
trabalhos científicos, artigos originais, relatos de caso e 
qualquer conteúdo que estimule o compartilhamento de 
conhecimento e promova assistência de qualidade aos 
beneficiários de planos de saúde. A entrega de troféus 
para os três primeiros lugares é realizada no Congresso e a 
apresentação do material é feita no Seminário.

Prêmio IDSS
Entrega de troféus para as filiadas que receberam 
nota máxima (0,80 a 1) no Índice de Desempenho 
da Saúde Suplementar (IDSS), da ANS.
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PARCERIAS
Para enriquecer ainda mais esse hub de informação e conhecimento sobre as autogestões, 
a UNIDAS possui parcerias estratégicas com entidades e especialistas em diversas áreas. 
Entre elas:



Temos um portfólio completo e qualificado para atender as necessidades das operadoras de autogestão. 
São serviços e produtos para as filiadas com suporte especializado para todas as áreas e setores. Mais do 
que uma parceira estratégica, a UNIDAS é um elo entre cada uma das filiadas.

Vamos seguir juntos e fortalecer ainda mais o nosso segmento.

O FUTURO É AGORA. VAMOS JUNTOS?
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FILIADAS
ABAS 15 - Associação Beneficente de Assistência à Saúde dos Juízes do 
Trabalho da 15ª região
ABERTTA SAÚDE - Associação Beneficente dos Empregados das Empresas 
Arcelormittal Brasil
AFFEAM - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas
AFFEGO - Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás
AFISVEC - Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do 
Sul
AFRAFEP - Associação dos Auditores Fiscais do Estado da Paraíba
AFRERJ - Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de 
Janeiro
AFRESP - Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo 
(AMAFRESP)
AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social
AMAGIS SAÚDE - Associação de Assistência à Saúde da AMAGIS
AMMP SAÚDE - Associação Mineira de Assistência à Saúde dos Membros 
do Ministério Público
APAS BAURU - Associação Policial de Assistência à Saúde de Bauru
APUB SAÚDE - Associação dos Professores Universitários da Bahia
ARCELORMITTAL - Arcelormittal Brasil S/A
ASFAL - Associação do Fisco de Alagoas
ASFEB - Associação dos Servidores Fiscais do Estado dea Bahia 
ASPARÁ - Associação dos Servidores Públicos da Administração Direto do 
Governo do Estado do Pará
ASSEFAZ - Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda
BACEN - Banco Central do Brasil
BANESCAIXA - Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema Financeiro 
BANESTES
BRF - BRF - S.A. 
CABEFI - Caixa Beneficente dos Funcionários do Grupo Iguaçu
CABERGS - Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S/A
CABERJ - Caixa de Assistência à Saúde
CAC - CEDAE Saúde - Caixa de Assistência dos Empregados da CEDAE
CAEME - Caixa de Assistência dos Empregados do Setor Público do Estado 
de Goiás

CAESAN - Caixa de Assistência dos Empregados da SANEAGO
CAFAZ - Caixa Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais
CAMED – Caixa de Assistência dos Funcionários d o Banco do Nordeste do 
Brasil
CAMARJ - Caixa de Assistência aos Membros da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro
CAMPE - Caixa de Assistência dos Magistrados de Pernambuco
CAMPERJ - Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro
CANOASPREV - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
Municipais de Canoas
CAPESESP - Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação 
Nacional de Saúde
CASEC - Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da CODEVASF
CASEMBRAPA - Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária
CASF - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco da Amazônia S/A
CASSE - Caixa Assistência dos Empregados do BANESE
CASSEB - Caixa de Assistência dos Empregados do BANEB
CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários Banco do Brasil
CASSIND - Caixa de Assistência do SINDIFISCO
CASU/UFMG - Caixa de Assistência à Saúde da Universidade Federal de 
Minas Gerais
CAURJ - Caixa Assistencial Universitária do Estado do Rio de Janeiro
CAURN - Caixa Assistencial Universitária do Rio Grande do Norte
CEMIG SAÚDE
CET - Companhia de Engenharia de Tráfego
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CODESA - Companhia Docas do Espírito Santo
COMPESAPREV - Fundação COMPESA de Previdência e Assistência
COMSEDER - Cooperativa de Assistência Médica dos Servidores da SUPLAN 
e do DER LTDA 
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento
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FILIADAS
COPASS SAÚDE - Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da 
COPASA
DESBAN - Fundação BDMG de Seguridade Social
EVIDA - Assistência à Saúde
ECONOMUS -  Instituto de Seguridade Social
ELETROS SAÚDE - Fundação Eletrobrás de Seguridade Social
ELOSAÚDE - Associação de Assistência à Saúde
FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB
FACHESF - Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social
FAECES - Fundação Assistencial dos Empregados da CESAN
FAMED - Fundo de Assistência Saúde dos Funcionários do BEC
FAPES - Fundação de Assistência e  Previdência Social do BNDES
FASCAL - Fundação de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e 
Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal
FIOSAÚDE - Caixa de Assistência Oswaldo Cruz
FISCO SAÚDE - Caixa de Assistência à Saúde do Sindicato dos Funcionários 
Integrantes do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de 
Pernambuco
FUNDAÇÃO COPEL - Fundação Copel de Previdência e Assistência Social 
FUNDAÇÃO FIAT - Fundação FIAT Saúde e Bem-Estar
FUNDAÇÃO LIBERTAS - Fundação Libertas de Seguridade Social
FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA - Real Grandeza Fundação de Previdência e 
Assistência Social
FUNDAÇÃO SANEPAR - Fundação SANEPAR de Assistência Social
FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER (USIMINAS / USISAÚDE)
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
FUNDAFFEMG - Fundação AFFEMG de Assistência e Saúde - FUNDAFFEMG
FUPS - Associação Fundo de Proteção à Saúde
ICS - Instituto Curitiba de Saúde
INB - Indústrias Nucleares do Brasil S/A
IPALERJ - Instituto de Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do 
RJ
ITAIPU BINACIONAL

JUDICEMED - Associação de Assistência Médico Hospitalar dos Magistrados 
no Estado do Paraná
METRUS - Instituto de Seguridade Social
PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale 
PLAN-ASSISTE / MPU - Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério 
Público Federal
POSTAL SAÚDE - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
PROASA - Programa Adventista de Saúde
PROGRAMA TST-SAÚDE - Programa de Assistência à Saúde do Tribunal 
Superior do Trabalho
SAMEISA - Sociedade de Assistência Médica
SAÚDE BRB - Caixa de Assistência
SAÚDE CAIXA - Caixa Econômica Federal
SAÚDE PETROBRAS
SIM SAÚDE  - Caixa de Assistência à Saúde 
SINTMMMEB - Caixa de Assistência à Saúde dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Epétrico de Brusque
SIS - SENADO FEDERAL - Sistema Integrado de Saúde 
SPA SAÚDE - Sistema de Promoção Assistencial
STF-MED - Plano de Saúde do Supremo Tribunal Federal
TRE/PA - Tribunal Regional do Pará
TRT5 SAÚDE - Programa de Autogestão em Saúded do TRT5  
TRT6 SAUDE - Programa de Autogestão em Saúde do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região - TRT6 SAÚDE
PAS TRT8 - Plano de Assistência à Saúde da Justiça do Trabalho da 8ª Região
TRFMED - Plano de Assistência à Saúde do TRT5 e Seções Judiciárias
UNAFISCO SAÚDE - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil
UNISAÚDEMS - Caixa de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos do 
Estado do Mato Grosso do Sul
VIVACOM/CELGMED - VIVACOM Planos de Saúde
VIVEST - Fundação CESP
VOLVO - Volvo do Brasil Veículos LTDA
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Diretoria Executiva

PRESIDENTE

Anderson Antônio Monteiro Mendes 

VICE-PRESIDENTE

Cleudes Cerqueira de Freitas 

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Maurício Aparecido Lopes 

DIRETOR DE INTEGRAÇÃO

Werner Duarte Dalla 

DIRETORA TÉCNICA

Marina Shizuko Andrade Yasuda 

DIRETORA DE TREIN. E DESENVOLVIMENTO

Patricia Melo e Souza 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

Adir Cardoso Meirelles Junior

Conselho Deliberativo

TITULARES:

Aníbal de Oliveira Valença (presidente)

Ocione Marques Mendonça (vice-presidente)

Hugo Avelino dos Anjos Lima 

Geraldo Henrique de O. Nogueira

Izabella Pacheco Guimarães 

José A. Diniz Oliveira 

Marcos Roberto M. Ribeiro 

Pablo Cavalcanti de A. Lima Brito 

Rodrigo Collares Arantes 

Selma Fernandes Rodrigues 

SUPLENTES:

Carlos Borges Machado 

Patricia Ribeiro de Oliveira Neto 

Vinícius Maravalhas Paes

Conselho Fiscal

TITULARES:

Fátima Taher Jounis (presidente)

Alexandre José da Silva 

Gildo Alves Pereira 

SUPLENTE:

Marcos Barroso de Resende
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OBRIGADO!     
https://unidas.org.br/

Siga-nos em nossas redes:          @unidasautogestao

Contate-nos:
E-mail: institucional@unidas.org.br 
Telefone: + 55 11 3289-0855 
Whatsapp: 11 94386-1688




