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Curitiba, 26 de outubro de 2009.
DIRETORA EXECUTIVA DA ACT – ALIANÇA DE CONTROLE DO TABAGISMO
Sra. Paula Johns
Ementa: Prêmio “Top of Mind Universitário”
Prezada Senhora,

A Unimed se orgulha de ser a maior experiência cooperativista na área da saúde
em todo o mundo e a maior rede de assistência médica do Brasil. Justamente por
isso, sabe de seu papel como co-responsável, com outros setores das áreas
privada e pública, na promoção e atenção à saúde, o que inclui a conscientização
por hábitos saudáveis de vida.
Ao todo, são 377 cooperativas distribuídas em todo o Brasil, o que permite
segurança de assistência médica de qualidade aos nossos beneficiários em todo o
território nacional. No entanto, apesar de formarmos um Sistema, cada cooperativa
é independente administrativa e financeiramente, possibilitando a tomada de
decisões isoladas, embora haja um direcionamento único a nos nortear, em várias
questões. Patrocínio é um deles.
A Unimed Curitiba, uma das singulares da Federação do Paraná, há anos patrocina
o “Top of Mind Universitário”, atualmente em sua 6ª edição. A regra conhecida até
então pela Unimed Curitiba é a de que são convidadas a patrocinarem este evento
empresas Top of Mind. Surpreendeu-nos a participação, neste ano, da empresa
Souza Cruz.
Agradecemos imensamente sua carta nos comunicando o fato e afirmamos nossa
preocupação com a questão. O que não poderia ser diferente. Sendo uma
instituição cujo trabalho é prestar assistência médica, o combate ao tabagismo faz
parte de nossas ações perante os nossos beneficiários e em várias comunidades
nas quais participamos.

Esse evento nos serviu de alerta para aumentarmos nossos cuidados, que não são
poucos, na escolha de patrocínios. Reforçaremos a atenção com contratos, para
que possamos nos proteger, de antemão, do risco de ficarmos lado-a-lado com
anunciantes cujos ideais são contrários aos nossos. A Universidade Federal do
Paraná também será comunicada da indelicadeza cometida ao permitir que um
novo anunciante entrasse, sem o nosso conhecimento, no rol de patrocinadores
deste evento, sendo ele totalmente antagônico ao propósito de uma das
anunciantes fiéis do “Top of Mind Universitário”.
De qualquer forma, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos.
Saudações Cooperativistas,

Dr. Orestes Barrozo Medeiros Pullin
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