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[ Editorial ] 

A necessidade de criar uma via 
alternativa para a atuação pro-
fissional, com remuneração 

adequada e o oferecimento de servi-
ços qualificados, reuniu, há 35 anos, 
um grupo de médicos em Pelotas. 
Foi o Cooperativismo que forneceu 
a eles o caminho para alcançar, em 
conjunto, objetivos comuns. Assim, 
surgiu a Unimed Pelotas, um forma-
to empresarial diferenciado, onde o 
médico é o sócio e participa demo-
craticamente das decisões sobre os 
rumos de seu empreendimento.

Essa história vem sendo construída 
com muito trabalho e a contribuição 
de médicos cooperados e colabo-
radores. Nesta trajetória, estamos 
expostos a um aprendizado diário. 
Dessa forma, nosso negócio e os 
profissionais que nele atuam vêm se 
aprimorando, para acompanhar as 
evoluções trazidas pela tecnologia e 
adequarem-se às imposições cotidianas.

Se nossa Cooperativa chega agora 
a seu 35º aniversário, não é por 
acaso. As sucessivas gestões têm se 
mantido fiéis ao propósito inicial dos 
médicos fundadores e têm sabido 
dar as respostas que cada período 
exige. Assim, a Unimed Pelotas vem 
construindo sua estrutura passo a 
passo, de forma bem planejada, e 
com solidez. 

Nosso crescimento deve ser atri-
buído ao empenho de nossos profis-
sionais em saberem buscar as solu-
ções em saúde para nossa região de 
atuação, atendendo sempre às neces-
sidades de uma carteira de clientes 
crescente e cada vez mais exigente. 
Assim foram surgindo os serviços de 
que hoje dispomos como o Pronto 
Atendimento, o Laboratório de Aná-

lises Clínicas, o SOS, Departamento de Saúde Ocupacio-
nal e a Fisioterapia.

Dentro deste princípio de planejamento estratégico, 
damos agora mais dois grandes passos: a recente inau-
guração do Centro de Oncologia e Diagnóstico e a cons-
trução em curso de nosso novo Pronto Atendimento, 
que também abrigará serviços de Laboratório, Imagem, 
Agência Transfusional e leitos para internação clínica e 
cirúrgica de até 72h.

Além dos relevantes serviços prestados à saúde na 
região, também é preciso ressaltar a importância econô-
mica de nossa Cooperativa como geradora de empre-
gos e pagadora de impostos. Mais do que representar 
uma trajetória de êxito, a história da Unimed Pelotas 
demonstra a importância do Cooperativismo para a 
classe médica, como oportunidade de geração de remu-
neração justa e exercício da profissão de forma ética.

Por isso, parabenizo a todos os nossos cooperados por 
terem escolhido participar desta iniciativa coletiva, da 
qual tanto podemos nos orgulhar.

Dr. José Milton Cunha Mirenda
Presidente Unimed Pelotas

UnImED PEloTaS – iniciativa 
coletiva De sucesso!

Dr. José Milton cunha Mirenda
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Abram Scaletscky, Adir João Bainy, Alexandre 
Paulo Machado de Britto, Alipio D’oliveira 
Coelho, Amadeu Ribeiro Weinmann, André 
Luiz Haack, Antonio Carlos Fetter, Antônio 
Luiz Wiener Pureza Duarte, Breno José Lobato 
Lannes, Bruno Hellwig, Carlos Alberto Alves 
Tavares, Carlos Karam, Carlos Roberto Lauffer, 
Carmen Schwonke Vinholes, Cleusa Maria 
Tavares Conceição, Delmar Vieira Fernandes, 
Dércio José Zerwes, Ecar Aguiar Estrela, 
Elizabeth Pereira Zerwes, Fernando Carpena 
Alves, Flávio Silveira Menezes, Guacira Gomes 
Terres, Heitor Alberto Jannke, Hernani Antonio 
Xavier, João Batista Galvão, Joaquim Luiz 
Brasil Dias, José Dagoberto de Moura, José 
Pedro Pianca Laydner, Laura Ward da Rosa 
Brião, Leomar Saueressig, Ligia Iara da Silveira, 

Luís Otávio Moreira de Abreu, Luiz Alberto 
Domingues Matte, Luiz Amauri de Souza 
Rodrigues, Luiz Augusto Brauner Menezes, 
Luiz Carlos Piva, Luiz Roberto Bernardi Bachilli, 
Manoel Alberto Gomes Maia, Mario Ivan 
Caminha Sclowitz, Mário José Simon, Maurício 
Alberto Goldbaum, Michel Hallal, Mirtha 
Nidia Garin Saldana, Paulo Roberto de Aguiar 
D’elia, Pedro Gilberto Curi Hallal, Pedro Moacir 
Gomes de Freitas, Regina Maria de Menezes 
Begeres, Renato Muller, Ricardo Cláudio Saldana 
Oliveri, Rosali João Bainy, Salvador Ferreira, 
Saul Katz, Sydney Castagno, Tomaz Antônio 
Molina Pizarro, Tomaz Barbosa Isolan, Ubiratan 
Hermínio Dos Santos, Vicente Martins Real e 
Waldemar Aparício Gomes Dornelles.

Um grupo de profissionais uniu-se em torno do ideal de 
fundar uma Cooperativa Médica, a Unimed Pelotas, há 35 

anos. Saiba quem são eles:

Primeira Sede da Unimed Pelotas

Fundadores
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O Cooperativismo é uma doutrina surgida em 
1844, na Inglaterra, formada por 28 tece-
lões, no bairro de Rochdale, na cidade de 

Manchester, na Inglaterra. Esse grupo de trabalha-
dores enxergou na forma de atuação associada uma 
maneira de driblar as dificuldades que encontravam 
para o exercício de sua atividade profissional e 
alcançar o êxito econômico.

Mais de cem anos depois, o preceito cooperati-
vista encontrou acolhida entre um grupo de médi-
cos brasileiros. Com isso, surgia, em Santos, no ano 
de 1967, a primeira cooperativa médica do Brasil. A 
ideia foi ganhando adeptos e espalhou-se pelo País 
inteiro. Em 1978, seria a vez de um grupo de médicos 
de Pelotas ser tocado por essa doutrina e começar 
uma história que já completa 35 anos.  

origens
Já tinham se passado quase 11 anos desde a 

criação da primeira Unimed no Brasil, na cidade de 
Santos, em 1967. Movidos pelo desejo de replicar 
em Pelotas e região aquela prática bem sucedida de 
trabalho associativo, um grupo de médicos reuniu-
-se para fundar, em 18 de dezembro de 1978, a 
Unimed Pelotas.

Mas, antes disso, o Sistema Cooperativo Médico 
já tinha dado os primeiros passos no município da 

Metade Sul do Estado. O Dr. Arnaldo Silvestre Mall-
mann, presidente da Unimed Porto Alegre de 1974 
a 1984, acompanhou muito de perto o que se pode 
chamar de os primórdios da Unimed em Pelotas. 
Eram constantes os pedidos para a ampliação do 
atendimento aos usuários do Sistema Unimed, tanto 
para aqueles oriundos da Capital Gaúcha como de 
outras singulares do Estado. “Era imperioso, pois, 
que fosse criada mais uma unidade operacional para 
o cooperativismo médico. Fomos instados, com o 
apoio das entidades de classe, a provocar o surgi-
mento de uma Unimed para Pelotas, com área de 
ação incluindo municípios limítrofes”, recorda Mall-
mann. Entretanto, como o processo para a implanta-
ção seria um tanto moroso, os envolvidos buscaram 
outra alternativa. ”Partiu-se, então, para uma estra-
tégia que pudesse inserir de imediato os médicos de 
Pelotas e a proposta foi de cooperativá-los provi-
soriamente à Unimed Porto Alegre”, conta. Essa 
ação teve o apoio da Sociedade Médica de Pelotas, 
presidida então pelo Dr. Salvador Ferreira, colega 
de Mallmann no Conselho de Representantes na 
Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS). 
A Unimed Porto Alegre instalou um escritório em 
uma sala cedida na sede da Sociedade Médica, com 
uma secretária que servia de ponte para as necessi-
dades administrativas com os prestadores de servi-
ços. “Outros colegas foram muito solícitos – como o 
Dr. Bainy e Sydney Castagno – apoiando a proposta. 
Esta fase, projetando vida futura para uma Unimed 
independente na região, foi a gestacional”. 

Enquanto isso acontecia, a ideia de fundar uma 
Cooperativa Médica em Pelotas também ocorria ao 
médico Mário José Simon quando, em uma edição 
do Congresso Brasileiro de Cirurgiões, na época, em 
São Paulo, durante o coffee break, ele leu o progra-
ma do evento. Uma palestra chamou-lhe a atenção 
– Cooperativismo Médico, com Edmundo Castilho, 
fundador da Unimed Santos, e ele resolveu assistir. 
“Foi uma belíssima apresentação sobre uma empre-
sa médica, de modelo cooperativo”, recorda ele, que 
viria a ser o primeiro presidente da Unimed Pelotas. 
Em seguida, Simon foi falar com o palestrante, e ele 
indicou que procurasse os médicos Arnaldo Silvestre 
Mallmann, em Porto Alegre, e João Eduardo Oliveira 
Irion – à época, presidente da Federação Unimed RS 
e da Unimed Santa Maria, então chamada Fecomed, 
em Santa Maria, cidades onde já havia cooperativas 
implantadas.

 35 anos de 
Cooperativismo médiCo
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Com a experiência de quem ajudou a fundar 
diversas cooperativas médicas pelo Rio Grande do 
Sul, o Dr. João Irion era figura indispensável para a 
concretização desse projeto. “Meu objetivo então 
era expandir o sistema para todo o Estado com 
o propósito de ter em todos os municípios médi-
cos cooperados. Em reuniões da Federação, que 
na época serviam para a troca de experiências na 
criação de uma tecnologia própria, pois não exis-
tiam cooperativas de trabalho do nosso modelo 
para copiar, decidimos zonear o Estado e estimu-
lar a criação de cooperativas nos principais polos 
médicos. Para isso, como não havia ainda estru-
tura administrativa na Federação, lancei mão do 
auxílio do meu gerente em Santa Maria, o Sr. Irany 
Machado, e do advogado de minha cooperativa, o 
Dr. Darcy do Couto, e iniciei o trabalho de visitar as 
cidades principais”, recorda o Dr. Irion.

Entusiasmado, Simon seguiu a recomendação 
de Edmundo Castilho, foi algumas vezes à Capi-
tal e estreitou bastante as relações com a coirmã 
da Região Central do Estado. João Irion pediu a 
Mário José Simon que providenciasse um estudo 
regional para que analisassem as condições de 
mercado na região. As informações foram busca-
das com a Associação dos Municípios da Zona 
Sul (Azonasul). “Ao analisar os dados, Irion falou 
que havia tudo para fundarmos uma singular em 
Pelotas”, conta Simon. Após essa reunião, Mário 
Simon foi apresentado ao gerente da Unimed 
Santa Maria, Irany Machado, que o orientou sobre 
o processo burocrático para a criação da singular. 
A partir daí, Simon começou a procurar colegas 
médicos para, em encontros informais, falar sobre 
a possibilidade de criação de uma cooperativa, ao 
mesmo tempo em que estudava materiais sobre 
cooperativismo. Entre os profissionais contatados 
estavam os doutores Alexandre Paulo Machado 
de Britto, Dércio José Zerwes, Pedro Gilberto Curi 
Hallal, Michel Hallal, Luiz Carlos Piva e Saul Katz. 
Concomitantemente, Simon recebeu diversos 
materiais sobre cooperativismo para ler e infor-
mar-se do que se tratava. Então, enfim marcaram 
um jantar em um restaurante, no térreo da Asso-
ciação Comercial de Pelotas, para falar sobre o 
cooperativismo médico. “Começamos a bater um 
papo sobre o que eu havia lido, recebi muita lite-
ratura sobre o assunto, e eles se entusiasmaram. O 
grupo pegou fogo”, relembra Simon.

Ao mesmo tempo em que os médicos pelotenses 
iam se contagiando com a proposta, empresas da 
cidade passavam a se interessar pelos serviços da 
Unimed, motivando ainda mais a articulação local. A 
produção da documentação necessária foi se enca-
minhando. O membro fundador Dr. Carlos Alberto 
Alves Tavares, que viria a ser presidente da Coope-
rativa no período 1997/1999, descreve a situação 

daquele período. “Chegamos a um nível em que 
não havia mais lógica seguirmos atrelados a Porto 
Alegre”, salienta.

Finalmente chegava a hora de formalizar a funda-
ção da Unimed Pelotas. “Apoiamos sempre o proje-
to de que se criasse uma Cooperativa em Pelotas, 
porque nada melhor do que os médicos locais para 
encampar esse trabalho,” relata Arnaldo Silvestre 
Mallmann. A comissão de fundação progrediu em 
seus estudos, o que permitiu, através de Assem-
bleia Geral independente, fundar e criar definitiva-
mente a Unimed Pelotas. “De imediato, os coope-
rados da recém-fundada Unimed pediram desli-
gamento da Unimed Porto Alegre e as cotas de 
capital já integralizadas, ato contínuo, foram repas-
sadas”, revela o Dr. Mallmann. O médico cooperado 
Alexandre Paulo Machado de Britto, integrante da 
diretoria nas duas primeiras gestões (1978/1981 
– 1982/1984) também recorda do episódio. Era 
necessário um mínimo de 20 médicos para criar 
a Cooperativa. Para isso, o grupo inicial convocou 
uma assembleia que ocorreu na Sociedade de 
Medicina de Pelotas. Entretanto, não atingiram o 
quórum para a fundação. “Suspendemos o encon-
tro e combinamos entre os presentes que cada um 
deveria convidar ao menos mais um colega para 
uma nova assembleia”, recorda Britto. A medida 
surtiu efeito e, na assembleia seguinte, fundou-se 
a Cooperativa e formou-se a primeira diretoria. Do 
mesmo grupo que estava em formação, surgiu uma 
chapa e então ocorreu a publicação de um edital com 
o convite aos médicos da cidade para a criação de 
uma cooperativa médica. “Foi exposta aos presentes 
a lista de cargos necessários para compor a diretoria 
e ali foi formada uma diretoria provisória. Depois, foi 
marcada uma nova convocação oficial, para a funda-
ção efetiva da Cooperativa e a eleição da diretoria 
definitiva”, completa Dr. Simon.

“Vislumbrávamos a Unimed sob duas perspecti-
vas: a dos médicos e a da população a ser atendida”, 
comenta o Dr. Alexandre Britto. Para convencer os 
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médicos a aderir, o discurso da diretoria era de união, 
porque cada vez mais a classe teria sua remunera-
ção aviltada. “De acordo com o modelo de trabalho 
vigente à época, o médico trabalhava muito e rece-
bia pouco. A Cooperativa Médica seria um serviço 
nosso, onde o médico vai administrar e receber o 
que for justo”, conta o Dr. Alexandre Britto. 

o começo – 1ª gestão 
(1978-1981)

O primeiro passo estava dado. A Unimed Pelotas 
estava formalmente constituída. Agora era neces-
sário gerar trabalho para os médicos cooperados, 
a partir da comercialização de planos de saúde. 
“À época, havia um grande nicho para se traba-
lhar com planos empresariais. Ao mesmo tempo, 
também passamos a atender o intercâmbio da 
Unimed Porto Alegre”, lembra o primeiro presi-
dente da Unimed Pelotas, Dr. Mário José Simon. 
Conforme o ex-dirigente, durante esse período 
iniciou-se a identificação de laboratórios, serviços 
de imagem e hospitais para a construção de uma 
rede de prestadores de serviços credenciados.

A arrancada teve seus percalços, como relem-
bra o Dr. Alexandre Britto. “Existiam poucas 
cooperativas médicas, a marca Unimed ainda era 
desconhecida. A dificuldade era vender. Já havia 
empresas de medicina de grupo consolidadas e 
a Unimed estava começando na cidade,” relata. 
Mas Alexandre Britto salienta que também havia 
muito idealismo da parte dos integrantes da dire-
toria. “Nossa proposta era darmos uma saúde de 
qualidade, com o cliente sendo atendido como um 

paciente privado. O grande mérito que tivemos é 
o de ter persistido nas ideias, apesar das dificulda-
des,” destaca.

No princípio, na maioria das vezes, as primei-
ras vendas de planos de saúde eram feitas pelos 
próprios médicos cooperados integrantes da 
Diretoria. Eles visitavam empresários e iam ofere-
cer o serviço. Amigos dos cooperados também 
indicavam empresas que poderiam se interessar 
em serem atendidas pela Unimed Pelotas. O argu-
mento para conquistar novos clientes é mencio-
nado por Alexandre Britto. “Nós estamos ofere-
cendo qualidade e livre escolha para os usuários. 
No caso da Unimed, diferente do atendimento 
público, o cliente pode escolher o profissional 
com quem quer consultar”, recorda ele. 

Um novo sinal auspicioso para o êxito da Unimed 
Pelotas foi a descoberta de clientes potenciais na 
cidade de Rio Grande. As vendas foram tão posi-
tivas que foi necessário abrir um escritório no 
município vizinho. “Aí vimos que a coisa realmen-
te andou. Os cooperados começaram a perce-
ber que o trabalho estava dando certo, médicos 
começaram a nos procurar querendo se coope-
rar”, relata Dr. Simon.

Sobre esse período, Alexandre Britto também 
tem algumas recordações. “Saímos daqui, no meu 
carro, e fomos a Rio Grande para apresentar a ideia 
(da Cooperativa) a colegas de lá, convidá-los para 
participar dessa iniciativa. Ao mesmo tempo, visita-
mos empresas do município, fomos ao Super Porto 
oferecer nossos planos,” revela, destacando que 
eram os dirigentes que assumiam o papel de vende-
dores, entrando em contato com as empresas e os 
seus setores de Recursos Humanos.

Sentindo que o negócio estava crescendo, o 
grupo foi em busca de uma sede própria. Até 
aquele momento, o escritório da Unimed Pelotas 
funcionava em uma sala emprestada, sem nenhum 
custo, na Associação Médica de Pelotas, consegui-
da com o apoio do Dr. Adir João Bainy. “A abertura 
da sede própria – na rua Gonçalves Chaves, entre 
Voluntários da Pátria e Dr. Cassiano – foi algo 
lindo. A Cooperativa permaneceria neste ende-
reço até dezembro de 1992, quando adquiriria 
sua sede própria, na rua Almirante Barroso. Ali 
começou a aparecer o trabalho da Cooperativa e o 
seu produto. Começamos a conseguir espaços na 
mídia local, concedendo entrevistas para jornais 
e rádios”, recorda Dr. Simon. “Éramos convidados 
para falar do projeto da Cooperativa e para apre-
sentar o produto para a comunidade”, relembra. 
Ao mesmo tempo, o Sistema Unimed começava 
a crescer no Brasil. “Pessoas que vinham trans-
feridas para cá já sabiam que encontrariam uma 
Unimed por aqui. Sentimos que, nesse momento, 
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as coisas começavam a engrenar”, afirma Simon.
Acompanhando esse começo, foi necessária a 

criação de uma pequena estrutura, para atender às 
necessidades que surgiam no dia-a-dia. Conforme 
recorda o Dr. Simon, houve a contratação de dois 
funcionários para dar sequência aos trabalhos: o 
administrador Adão Esteves, mais focado na área de 
vendas era um deles. “Ele fazia a primeira visita aos 
empresários, de apresentação. Depois acompanha-
va a mim e integrantes da diretoria numa segunda 
visita, para firmar o contrato”, afirma Simon. A outra 
funcionária era uma secretária, Dona Terezinha.

A segunda diretoria da Unimed Pelotas foi presi-
dida pelo Dr. Saul Katz, no período 1982/1984. Ele 
recorda que, naquele momento, ainda havia inse-
gurança por parte de alguns colegas em relação 
ao negócio, o que tornava difícil a identificação de 
cooperados interessados em atuar na gestão. Convi-
dado pelo primeiro presidente, Dr. Mário José Simon, 
Katz aceitou o convite para encabeçar a chapa única 
e, ao lado dele e dos colegas Tomaz Antônio Moli-
na Pizarro, Dércio Zerwes, Carlos Edmundo Gastal 
e Alexandre Paulo Britto, assumiu a nova gestão 
da Cooperativa. “Demos continuidade aos projetos 
em andamento da gestão anterior e focamos esfor-
ços, principalmente, na organização administrativa 
da Cooperativa. Enfrentamos dificuldades e muito 
trabalho, mas foi um período muito proveitoso e de 
grande aprendizado para todos”, recorda Katz.

Com a consolidação da Unimed Pelotas, Katz 
acredita que mais colegas começaram a se inte-
ressar pela cooperativa. “Acho que deixamos bons 
frutos para que as futuras gestões os saboreassem. 
Nesses 35 anos, vejo um crescente progresso e a 
expectativa é de um avanço cada vez maior”, afirma. 

a caminho da 
consolidação

O terceiro presidente da Unimed Pelotas foi o 
Dr. Maurício Alberto Goldbaum (1985/1987). Sua 
candidatura foi sugerida pelo Dr. Mário José Simon 
e mais um grupo de cooperados. Ele acredita que, 
durante esse período, a Cooperativa alcançou a 
consolidação financeira e de sua credibilidade. “Nas 
gestões seguintes a essa, o processo seguido pela 
Unimed Pelotas foi o de ampliação, com a aquisição 
da nova sede, entre outros fatos”, reflete Goldbaum. 
Ele enumera alguns acontecimentos que indicam 
o processo de crescimento em que a Cooperativa 
ingressou. ”Houve o aumento do número de clien-
tes, dos serviços oferecidos e a consequente melho-
ria da posição de nossa Cooperativa no ranking das 
Unimeds em todo o Brasil”, salienta.

Membro fundador da Cooperativa, o Dr. Ecar 
Aguiar Estrela integrou a diretoria durante a tercei-
ra gestão. Ele recorda que se sentiu atraído pela 
proposta do Cooperativismo. “Uma empresa onde 
a gente pode opinar e administrar junto. O espíri-
to do cooperativismo é inerente a cada um de nós. 
A ideia de se unir para ter mais força é muito boa”, 
avalia. Para Ecar Estrela, a Unimed Pelotas vem 
profissionalizando sua gestão gradativamente.

Integrante da diretoria no mesmo período, o 
Dr. Silvio Luis Souza dos Reis foi convidado pelos 
demais dirigentes a assumir a vice-presidência 
no lugar do Dr. Michel Hallal, que se afastou do 
cargo. Ele recorda que aquele foi um período em 
que a Cooperativa começava a alcançar o reco-
nhecimento de empresas, empresários e clientes. 
Lembra da diretoria como um grupo muito coeso. 
“Realizamos um grande esforço para promover 
o nome Unimed. Buscamos trazer mais médi-
cos para a Unimed Pelotas, mostrar a eles que 
era algo positivo aderir à Cooperativa naquele 
momento”, conta Silvio Reis, que costumava fazer 
um “corpo-a-corpo” com os colegas, mostrando 
as vantagens de ser cooperado. Para ele, o traba-
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lho alcançou os resultados almejados. “Atingimos 
um bom crescimento da Cooperativa, com reco-
nhecimento da comunidade”, avalia.

Serviços próprios – 
um passo importante

Em 1988, começava o período de três gestões 
consecutivas do Dr. Waldemar Aparício Gomes 
Dornelles, durante as quais Dr. Maurício Goldbaum 
atuou como diretor de Mercado. Ao final da primeira 
destas três, no mês de dezembro de 1990, a Unimed 
Pelotas inaugurou seu primeiro escritório regional, 
na cidade de São Lourenço do Sul.  

O Dr. Roberto Osvaldo Pont Zambonato integrou 
a diretoria da Cooperativa durante a quinta gestão 
(1991/1993) e a seguinte (1994/1996). Ele considera 

que o fato mais marcante do período foi a decisão 
da Unimed Pelotas de estabelecer serviços próprios, 
como o Pronto Atendimento e o Laboratório de 
Análises Clínicas. “Foi o primeiro passo para chegar 
até o momento atual, com a decisão de construir 
o novo Pronto Atendimento”, avalia. Zambonato 
frisa que a Unimed Pelotas acompanhou um movi-
mento da Unimed em todo o País. “Participamos 
de um congresso nacional do Sistema Unimed, em 
Gramado, em 1992, durante o qual todas as coope-
rativas decidiram pelo investimento na implantação 
de serviços próprios”, relata. Para o cooperado e 
ex-dirigente, outro momento importante foi a aqui-
sição da sede própria, inaugurada em 12 de dezem-
bro de 1992. “Foi algo bom, com mais espaço e 
melhor estruturação das áreas da Cooperativa. Tive-
mos a sorte de conseguir depois o prédio ao lado 
para a instalação do Pronto Atendimento”, comenta. 
Percepção que também é mantida pelo integrante 
da diretoria à época, Dr. Ecar Aguiar Estrela. “Quan-
do surgiu a oportunidade (de compra), foi um fato 
marcante. A Cooperativa melhorou enormemente, 
com aumento na venda de planos.” Para Ecar Estre-
la, a nova sede deu mais visibilidade e aumentou a 
credibilidade da Unimed Pelotas diante da comu-
nidade. Conforme recorda o Dr. Silvio Luis Souza 
dos Reis, este foi um período de reuniões constan-
tes, um trabalho dinâmico de todo o grupo. “Havia 
crescimento e adesão de médicos. Como havia o 
aumento do número de clientes, tornou-se neces-
sária a aquisição da sede própria,” justifica.

Outro aspecto ressaltado por Zambonato foi a 
decisão de investir em educação cooperativista para 
os cooperados, principalmente para os médicos 
que estavam iniciando na Unimed Pelotas. “O maior 
investimento da Unimed Pelotas foi no seu médico 
associado, para que ele soubesse do que tratava o 
negócio em que ele estava ingressando”, acredita.
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Inaugurado em 04 de dezembro de 1993, na Rua 
Almirante Barroso, ao lado da sede administrativa, 
o Pronto Atendimento (P.A.) teve como primeiro 
diretor o Dr. Roberto Osvaldo Pont Zambonato. Ele 
conta que a demanda pelo serviço cresceu muito 
rapidamente. “As pessoas viram que era um serviço 
bom e passamos a atender um grande número de 
clientes”, afirma. Para Zambonato, a abertura do 
Pronto Atendimento trouxe mais visibilidade para 
a Unimed, refletindo positivamente na venda de 
planos. No ano de 1994, os cooperados de Rio Gran-
de repetiriam o gesto que deu origem à Unimed 
Pelotas, fundando a Unimed Litoral Sul.

aprimoramentos da 
gestão do negócio

O Dr. Paulo Renato Antunes de Carvalho já havia 
participado por duas vezes do Conselho Fiscal da 
Cooperativa quando foi convidado pela Diretoria para 
instaurar a Auditoria Médica na Unimed Pelotas, no 
início de 1995. Conforme ele relata, a implantação 
se consolidou na gestão seguinte, presidida pelo Dr. 
Carlos Alberto Alves Tavares. “Havia um movimento 
do próprio sistema Unimed para a implantação das 
auditorias médicas. Sempre estive muito ligado à 
auditoria, mesmo quando assumi um cargo na dire-
ção. A auditoria tornou-se uma ferramenta de gestão, 
gerando indicadores, não era algo apenas financeiro”, 
comenta. Em 1996 ocorreu a aquisição de imóvel na 
Rua Voluntários da Pátria, onde foram instalados os 
departamentos Comercial/Vendas e Financeiro.

Já consolidada no mercado, a Unimed Pelotas 
também contribuiu para o surgimento de uma coope-

rativa de crédito no município. A Unicred Pelotas foi 
fundada em maio de 1997, tendo como principal 
incentivadora a Cooperativa Médica. “Demos uma 
força tremenda (para a criação)”, relembra o presi-
dente da Unimed Pelotas no período 1997/1999, Dr. 
Carlos Alberto Alves Tavares. Ele relata que, no prin-
cípio, a agência da cooperativa de crédito funcionou 
dentro da sede administrativa da Unimed Pelotas, 
que inclusive cedeu uma funcionária para atuar no 
novo empreendimento. Como forma de alavancar as 
atividades da Unicred recém-criada, a Unimed Pelotas 
transferiu todas as suas movimentações financeiras 
para a cooperativa de crédito. Vice-presidente da 
Cooperativa Médica durante esse período, o Dr. Paulo 
Renato Antunes de Carvalho destaca que o processo 
contou com grande apoio dos médicos cooperados.

No ano seguinte, a Cooperativa Médica deu mais 
um passo em direção ao aprimoramento de seus 
serviços e criou seu Laboratório de Análises Clínicas, 
inaugurado em 28 de outubro de 1998. Instalada 
na Rua General Neto, a nova unidade foi alvo de um 
grande estudo de viabilidade, o que assegurou as 
condições para o seu surgimento. O apoio da  Direto-
ria ao projeto foi incomensurável, revela, com atuação 
destacada do Dr. João Manoel dos Santos, diretor da 
Cooperativa, nomeado para colocar o Laboratório em 
funcionamento. 

Para o ex-presidente Tavares, além da criação do 
PA e do Laboratório, a padronização das rotinas de 
trabalho da Cooperativa, com a criação de crité-
rios e procedimentos de trabalho, durante a sua 
gestão, contribuiu para trazer mais credibilidade e 
eficiência à Unimed Pelotas e pode ser considerada 
marca de sua gestão. Ele comenta que a conjun-
tura econômica do período também foi favorável 
aos rumos do negócio, com maior comercialização 
dos produtos. “E a sequência dada aos trabalhos 
também foi bem conduzida”, concluiu.

Primeira sede do Laboratório de Análises Clínicas
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Para o Dr. Paulo Renato Antunes de Carvalho, outro 
acontecimento marcante da gestão, na qual atuou 
como vice-presidente, foi uma melhoria implemen-
tada no sistema de liberação/pagamento das consul-
tas. “Fizemos algo bem simples, mas que teve uma 
repercussão interessante: a implantação de consultas 
por selos com código de barras,” explica. Na visão do 
ex-dirigente, o novo sistema trouxe ganhos em quali-
dade e na rapidez para o pagamento aos cooperados. 
O exemplo foi trazido de outras cooperativas, como a 
Unimed Porto Alegre. Antes, a liberação de consultas 
era feita através de formulários. Analisando a traje-
tória da Cooperativa, Antunes de Carvalho identifica 
um empreendimento em constante transformação e 
com crescimento palpável. “Entusiasmo-me em ver 
o desenvolvimento da Unimed Pelotas. O espírito é 
esse, de estar adaptada às necessidades, não só de 
gestão, mas também de serviços”, afirma.

mais investimentos na 
profissionalização da 
administração

O Dr. Maurício Alberto Goldbaum voltou a dirigir 
a Unimed Pelotas por dois mandatos consecuti-
vos no ano 2000. O ingresso no novo milênio abriu 
novas perspectivas para a administração do negó-
cio. Foi nesse período que a Cooperativa começou 
a trabalhar com a metodologia de Planejamento 
Estratégico e ingressou no Programa Gaúcho da 
Qualidade e Produtividade (PGQP). Vice-presidente 
durante três gestões a partir desse período, Dr. José 
Carlos Pereira Bachettini Jr. avalia aquele momen-
to. Ele considera que esses dois fatos tiveram 
grande importância para a qualificação da gestão 
da Unimed Pelotas. “Certamente, alavancou nossa 
Cooperativa para estar entre as principais operado-
ras de plano de saúde”, afirma.  

O crescimento do número de clientes e a criação de 
novos produtos para atender as demandas do merca-
do trouxeram reconhecimento à Cooperativa, como 
a conquista do Prêmio Mérito de Serviços da Asso-
ciação Comercial de Pelotas, em 16 de julho de 2001. 
“Tivemos um grande aumento no número de usuários 
com a diversificação dos serviços”, avalia Goldbaum.

Ainda na seara administrativa, Maurício Goldbaum 
destaca que, entre os anos de 2000 e 2001, ocorreu a 
criação do Fundo Rotativo, o que permitiu começar a 
reunir os recursos para as reservas financeiras exigi-
das pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) e para a aquisição do terreno onde está sendo 
construído o novo Pronto Atendimento. 

Com o objetivo de gerar mais trabalho aos médi-

cos cooperados e aumentar o leque de opções a seus 
clientes, a Unimed Pelotas criou dois novos serviços. 
“O SOS surgiu com o objetivo de agregar e oferecer 
algo mais aos clientes”, afirma Goldbaum, sobre o 
serviço inaugurado em novembro de 2000. Diretor 
Comercial da gestão, Dr. José Milton Cunha Mirenda 
salienta que o período apresentou um crescimento 
significativo do número de clientes da Cooperativa. 
Outra novidade foi a abertura do Departamento 
de Saúde Ocupacional (DSO), em novembro do ano 
seguinte. O vice-presidente da época, José Carlos 
Pereira Bachettini Jr., recorda do que ocorria naquele 
momento. “À época, as normativas governamen-
tais mostravam que a obrigatoriedade da Medi-
cina Ocupacional para as empresas não tardaria a 
acontecer. Plantamos a semente, com um pequeno 
grupo, e hoje a Medicina Ocupacional já conta até 
com sede própria,” comenta. “Buscamos ocupar um 
nicho de mercado, tentando agregar mais um produ-
to ao nosso rol de serviços”, reforça Goldbaum. 
Durante o período, em que se começou a trabalhar 
na viabilização do novo PA, também houve o refor-
ço da parceria com os hospitais do município, com o 
apoio da Cooperativa à construção e reforma de alas 
nos hospitais São Francisco de Paula, Santa Casa de 
Misericórdia e Beneficência Portuguesa. 

Projetando o futuro
Outro acontecimento marcante foi a aquisição do 

terreno, no Bairro Três Vendas, onde está sendo cons-
truído o novo Pronto Atendimento, efetivada no início 

da gestão 2003/2005. Para o presidente da época, 
Dr. Maurício Goldbaum, a compra foi ousada. “Era 
uma medida necessária possuir um serviço próprio”, 
declarou. Vice-presidente da época, Bachettini Jr. 
recorda que a decisão sobre a compra do terreno e 
a construção foi muito debatida e, às vezes, contro-
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versa. “Passados 10 anos do fato, além de agregar 
ao patrimônio da Cooperativa um valor nunca antes 
imaginado, este empreendimento tornou-se moti-
vo de orgulho para todo o sistema Unimed”, afirma. 
Ainda em 2003, no mês de novembro, a Cooperati-
va inaugurou mais um escritório regional, desta vez 
no município de Piratini. 

O final do período 2000/2006 apresentou 
aumento significativo do número de clientes da 
Cooperativa Médica. Após atuar como diretor de 
Mercado, o Dr. José Milton Cunha Mirenda assu-
miu a presidência da Cooperativa para o perío-
do 2006/2008, cargo que exerce pelo terceiro 
mandato consecutivo. O dirigente destaca que, a 
partir de 2006, a Unimed Pelotas passou a inves-
tir mais em gestão, aprimorando os processos de 
qualidade que já estavam implantados na casa, 
como o Planejamento Estratégico instituído na 
gestão anterior.

Mantendo o objetivo de aperfeiçoar o atendi-
mento aos clientes e gerar mais trabalho médico, 
a Unimed Pelotas seguiu sua jornada de inves-
timentos e novos projetos. No ano de 2007, a 
Cooperativa Médica adquiriu a carteira de clien-
tes do Plano Pias. “Isso representou o ingresso de 
7 mil vidas na Unimed Pelotas e levou à ampliação 
do Pronto Atendimento da Cooperativa, transfe-
rido para a Santa Casa, onde iniciou as atividades 
em 03 de junho”, recorda Mirenda. No dia 18 do 
mesmo mês, ocorreu a inauguração do serviço de 
Fisioterapia, com o objetivo de melhorar o atendi-
mento aos clientes.

Com a transferência do Pronto Atendimento 
para a área da Santa Casa de Pelotas, o Laborató-
rio de Análises Clínicas foi instalado na Rua Almi-
rante Barroso, ao lado da sede administrativa, em 
17 de março de 2008. Nesse ano também foi reali-
zada a atualização do Planejamento Estratégico, 
com o objetivo de investir em serviços próprios 
de alta tecnologia, para melhor atendimento ao 
cliente. José Mirenda também relata o esforço 

para adequar a Cooperativa às diretrizes do Siste-
ma Unimed, com mais investimentos na profissio-
nalização de todos os recursos humanos, melho-
rias na frota de veículos e novas ambulâncias. 
Como marcas de suas administrações, ele destaca 
alguns aspectos. “Com a implantação da nova 
regulamentação dos planos de saúde, a Unimed 
Pelotas passou a oferecer a todos os planos regu-
lamentados SOS e Uniair”, explica.

 O presidente também menciona a criação do 
Espaço Vida e a ampliação da atuação do Núcleo 
de Desenvolvimento Humano, com a implantação 
de projetos definidos, como o Proama (Progra-
ma de Amamentação da Unimed Pelotas/RS), 
e a acreditação dos médicos cooperados. Além 
disso, a Unimed Pelotas foi a primeira Cooperativa 
Médica do Estado a adotar a Classificação Brasi-
leira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) para o pagamento dos cooperados.

Sobre as obras, como a criação do Centro de 
Oncologia e Diagnóstico, a construção do novo 
Pronto Atendimento e do Centro de Imagem, 
Mirenda afirma que todos os investimentos, além 
de qualificarem o serviço e atendimento, especifi-
camente visam a geração de trabalho e gratifica-
ção para o médico cooperado. “Este é um projeto 
da Cooperativa, previsto no nosso Planejamento 
Estratégico, independente das pessoas que atua-
ram na gestão nos últimos anos, mostrando que a 
administração tem um norte e continuará tendo,” 
afirma o dirigente. Os projetos em andamento são 
fruto do Planejamento Estratégico, aprovados 
em assembleias pelos cooperados, frisa Mirenda. 
No ano de 2013, em Assembleia Geral, os médi-
cos sócios decidiram pela reatualização do fundo 
rotativo, transformando-o em investimentos na 
cota capital, trazendo assim maior solidez para 
a Cooperativa. “Foi dada continuidade ao Plane-
jamento Estratégico ao longo do tempo, com as 
atualizações e ajustes que se fizeram necessários 
durante esse período”, assegura o atual presidente.

Diretoria durante as comemorações dos 25 anos da Unimed Pelotas, em 2003.
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Vergilio Perius, Presidente do sistema ocergs-sescoop/Rs
A Unimed Pelotas sempre presta relevantes 
serviços para a comunidade da região Sul, 
contribuindo para a saúde e o bem-estar de 
milhares de gaúchos. A Cooperativa abrange 
13 municípios e conta com mais de 500 
médicos associados e mais de 70 pontos 
de atendimento de serviços credenciados e 
próprios, colaborando para o desempenho 
positivo do ramo Saúde, que em 2012 cresceu 
14,3%. A Unimed Pelotas destaca-se nos 
investimentos realizados na infraestrutura 

A Unimed faz aniversário. E quem ganha é a 
comunidade. Bons ventos agitam a chamada 
Metade Sul do nosso Estado, com significativos 
investimentos na economia e o fortalecimento 
do espírito empreendedor. Acompanhando 
este ciclo de modernização e crescimento, 
nossa Unimed Pelotas comemora 35 anos de 
atividade oferecendo à comunidade regional 
o projeto de seu futuro hospital, ora em fase 
de construção. São múltiplos os significados 
daí decorrentes. Em primeiro plano, a iniciativa 
evidencia a solidez financeira e econômica da 
cooperativa – hoje uma das mais importantes 
empresas da Região Sul. Ao mesmo tempo, 
representa uma conquista construída ao 
longo de três décadas e meia, iniciada por 
seus sócios fundadores e continuada pelos 
que os sucederam – todos enfrentando e 

Dr. nilson luiz may,  Presidente da unimed Federação Rs

Dr. Eudes de Freitas aquino, Presidente da unimed do Brasil

É com muito orgulho que parabenizo 
a Unimed Pelotas pelos seus 35 anos 
de história. Esta comemoração é mais 
uma comprovação de que nosso espírito 
cooperativista e esforço inesgotável para 
darmos sentido àquilo que tanto acreditamos 
estão valendo a pena. Sabemos do empenho 

vencendo as dificuldades. É o resultado natural, 
também, da integração administrativa e da linha de 
trabalho de suas diretorias, algumas vezes obtida 
após árduas discussões e mesmo de episódios 
eleitorais – salutares na democracia cooperativista 
e indispensável oxigênio das organizações 
integradas por pessoas e ideias. É mérito, também, 
dos que hoje dirigem a Unimed Pelotas, pela 
visão de futuro e coragem de realizar que estão 
mostrando, validados pela aprovação e a confiança 
dos médicos cooperados. Tendo acompanhado 
todas as fases e gestões da Singular, tive 
o privilégio de conhecer e admirar muitos 
companheiros abnegados participantes desta 
bonita história. A eles rendo as justas homenagens 
do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS. 
A Unimed Pelotas constitui um grande orgulho 
para a Federação Unimed do Rio Grande do Sul.

e oferece aos seus pacientes a melhoria nos 
serviços de atendimentos médico-hospitalares. 
A nova unidade do Centro de Oncologia e 
Diagnóstico e a construção de um novo Pronto 
Atendimento na região ressaltam a importância 
do trabalho da Unimed Pelotas, que neste ano 
comemora seu 35° aniversário. 
O Sistema Ocergs-Sescoop/RS parabeniza à 
Unimed Pelotas e reconhece a importância 
de seu trabalho para o desenvolvimento do 
cooperativismo no Estado.

do presidente José Milton Cunha Mirenda, de 
todos os dirigentes, colaboradores e cooperados 
da região para manter o Sistema Unimed 
referência no setor. Que todos vocês recebam 
meus sinceros votos e saibam que a Unimed 
do Brasil está à disposição para tudo que 
precisarem.

Sistema Unimed e Ocergs 
parabenizam cooperativa 
Médica pelos 35 anos
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Nossa Cooperativa está preparada para assumir papel ainda mais 
importante na região
“Na época da fundação da Unimed Pelotas, participei de várias reuniões antes 
da criação da Cooperativa. Nos últimos anos, como membro da diretoria, estou 
conhecendo e apreendendo as dificuldades para manter funcionando uma operadora 
de trabalho médico, ajudando a administrar os múltiplos aspectos da relação 
com os cooperados, clientes e colaboradores. Hoje acredito que a nossa Unimed 

tem crescido muito e está preparada para assumir um papel ainda mais importante no atendimento 
médico privado em nossa região. Na atual gestão, o maior destaque está na construção do novo Pronto 
Atendimento, com hospital-dia, laboratório e centro de imagens. Ainda merece citação a instalação do 
Centro de Oncologia e Diagnóstico, mais um serviço próprio”.
Membro fundador da Cooperativa, dr. andré Luiz Haack já atuou no Conselho Fiscal e atualmente 
exerce o cargo de diretor de serviços I, com responsabilidade sobre o Pronto atendimento, sos e 
Internação domiciliar.

Dr. andré luiz Haack - Diretor de Serviços I

PALAVRA DOS DiRetoRes

A Unimed Pelotas empenha-se em aumentar cada vez mais a 
qualidade dos serviços que oferece
“A Unimed Pelotas foi fundada, como as demais cooperativas médicas, para 
enfrentar o baixo valor de remuneração pago pelo sistema público de saúde. Desde 
então, nossa Cooperativa vem cumprindo com essa finalidade, mesmo enfrentando 
a ferrenha regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 
a taxação governamental. Em contrapartida, a Unimed Pelotas empenha-se em 
aumentar cada vez mais a qualidade dos serviços que oferece, transformando-se 

em uma operadora de saúde, uma marca consagrada. O investimento na instituição de serviços próprios 
– como os já estabelecidos SOS, Laboratório de Análises Clínicas, Atendimento Domiciliar e Pronto 
Atendimento, e os em fase de instalação como o novo Pronto Atendimento, o Centro de Oncologia e 
Diagnóstico e Serviço de Imagem – é uma ação que contribui para a busca permanente da excelência na 
prestação de atendimento a nossos clientes”. 
Cooperado desde 1981, dr. nicolau José Loeff neto atuou como diretor de Patrimônio na gestão 2009-
2011 e na atual exerce o cargo de diretor de Mercado.

Dr. Nicolau José Loeff Neto - Diretor de Mercado

Momento de maturidade e evolução
“Este é um momento de maturidade e evolução da Unimed Pelotas, solidificada na 
região como marca de qualidade no atendimento em saúde. Cito como destaques 
da atual gestão a obra do novo Pronto Atendimento – Hospital Unimed, a criação 
dos serviços de diagnóstico em Endoscopia e Oncologia e a nova sede para os 
serviços de Nutrição, Psicologia e Departamento de Saúde Ocupacional”.
dr. Luis olímpio dias Jordão ingressou na Unimed Pelotas em 1989 e atualmente 

exerce o cargo de vice-presidente. desde 2002 atuou em diversas funções na Cooperativa, já tendo 
participado do Conselho Fiscal por três gestões e do Comitê educativo. 

Dr. luis olímpio Dias Jordão - Vice-Presidente
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Estamos chegando a um nível de 
profissionalização cada vez maior
“Tenho um filme em minha cabeça, do começo da Cooperativa até hoje. Presenciei 
essa história e posso dar testemunho. Começamos como uma entidade de espírito 
empresarial amador e hoje estamos chegando a um nível de profissionalização 
cada vez maior. Os colegas médicos estão buscando aprender cada vez mais sobre 

cooperativismo, e isso contribui para um melhor atendimento ao cliente para a consolidação do negócio. 
Há um comprometimento crescente dos dirigentes e cooperados, assumindo funções importantes para 
o desenvolvimento da Cooperativa”.
Membro fundador da Unimed Pelotas, Pedro Gilberto Curi Hallal já coordenou o núcleo de 
desenvolvimento Humano da Cooperativa e atualmente exerce o cargo de diretor de desenvolvimento

Dr. Pedro Gilberto Curi Hallal - Diretor de 
Desenvolvimento

O trabalho da atual gestão tem se destacado pelo convívio harmônico 
entre os diretores, fundamental para o andamento desejado das 
atividades
“A Unimed Pelotas iniciou como um pequeno empreendimento, vem tendo um 
crescimento gradual e hoje é uma grande Cooperativa, com grande contribuição 
para o atendimento em saúde na sua região de abrangência. Fico pensando o que 
seria da medicina no Brasil sem a Unimed. Para o trabalho médico, a presença das 

cooperativas é fundamental. O trabalho da atual gestão tem se destacado pelo convívio harmônico entre 
os diretores, fundamental para o andamento desejado das atividades. Nossa administração tem dado 
continuidade de forma organizada ao planejamento que foi traçado pelas gestões anteriores. Também 
gostaria de frisar a determinação e vibração com que todos têm trabalhado neste período”.
dr. Renato Rodrigues al alam ingressou na Unimed Pelotas em 06 de maio de 1991. Pela segunda gestão 
consecutiva, exerce a função de diretor Financeiro e já integrou o Conselho Fiscal por duas vezes.

Dr. Renato Al Alam - Diretor Financeiro

A Unimed e eu estamos juntas há muitos anos
“Em 1986 conclui minha graduação em Medicina, na Universidade Federal de 
Pelotas. Em 1988 conclui a residência em Clínica Médica e no início de 1989 
ingressei como médica cooperada na Unimed. Além da atividade no consultório, 
também fiz parte do quadro de médicos do Pronto Atendimento, desde a sua 
fundação até início de 2011. Portanto, a Unimed e eu estamos juntas há muitos 
anos. Minha vida profissional sempre esteve ligada à Cooperativa. Desde o início 

do ano passado faço parte da Diretoria como Diretora de Serviços. Um desafio! Encaro também como 
uma nova maneira de colaborar com a Cooperativa de que faço parte e que tanto me proporcionou 
durante toda minha trajetória na profissão que abracei com tanto orgulho e prazer”.
drª. susane Klug Passos atua como diretora de serviços II.

Drª. Susane Klug Passos - Diretora de Serviços II
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A Unimed Pelotas está prestes a completar 35 
anos de fundação e dois colaboradores têm acom-
panhado boa parte desta trajetória. O gerente 
Comercial Jorge Gazzale Bueno e a colaboradora 
do setor de Gestão de Contas Vera Lúcia Limons 
são testemunhas da evolução pela qual a empresa 
vem passando neste período.

Jorge Bueno foi o sétimo funcionário contratado 
pela Cooperativa, em junho de 1987, para o cargo 
que desempenha até hoje. Vera Limons foi a 13ª 
colaboradora, contratada em 1989, e já atuou em 
diversas áreas da Unimed Pelotas. 

As impressões de ambos se assemelham. O início do 
trabalho, em um período de informatização ainda inci-
piente, era muito manual. “Havia apenas um compu-
tador para o uso de todos, tudo era realizado manu-
almente”, recorda Vera. “Fazíamos um mutirão entre 
os colegas para fazer as carteiras dos clientes, que 
tinham os dados datilografados, e também preci-
sávamos colar a fotografia dos beneficiários nelas”, 
relata Bueno. Nesse período, a sede da Cooperativa 
ainda estava na Rua Gonçalves Chaves. 

TESTEMUNHAS DE UMA 
HIstóRIa exItosa

Para os dois, o início da década de 90, com a 
paulatina utilização dos computadores associada 
à rotina da Cooperativa, representou uma grande 
melhoria na realização das atividades de trabalho.

A vinda para sede própria, na Rua Almirante 
Barroso, também é considerada um marco. 

Para Jorge Bueno, outro fator que agregou 
credibilidade à atuação da Unimed Pelotas foi 
a criação do Pronto Atendimento, inicialmente 
instalado ao lado da sede, na Rua Almirante Barro-
so. “Esse fato deu uma segurança a mais para o 
cliente e refletiu-se positivamente nas vendas”, 
analisa. Vera Limons destaca ainda a evolução dos 
recursos tecnológicos empregados na Cooperati-
va, nas práticas de gestão de pessoas e na profis-
sionalização da administração do negócio. Jorge 
Bueno vê nos novos investimentos da Cooperativa 
a manutenção do padrão de desenvolvimento que 
tem acontecido ao longo dos anos. “Acredito que 
a nova estrutura – o novo Pronto Atendimento e o 
Centro de Oncologia e Diagnóstico, irá alavancar o 
crescimento da Cooperativa ainda mais”, aposta.

 Jorge e Vera acompanham a trajetória da Unimed Pelotas há mais de 20 anos



17

1. CERRITO
2. MORRO REDONDO
3. ARROIO DO PADRE
4. TURUÇU

A Unimed Pelotas atua em uma área de 13 mu-
nicípios – além da cidade sede, Pelotas, atende 
ainda Arroio do Padre, Arroio Grande, Canguçu, 
Capão do Leão, Cerrito, Herval, Jaguarão, Morro 
Redondo, Pedro Osório, Piratini, São Lourenço do 
Sul e Turuçu.

Ao todo, a Unimed Pelotas conta com 501 médi-
cos cooperados ativos e 287 colaboradores. Pelo-
tas concentra todos os serviços próprios – nos 
demais, o atendimento é prestado pelos médicos 
cooperados e rede credenciada. Confira a estru-
tura que a Unimed Pelotas oferece a seus clientes:

estrutura Própria
- Pronto atendimento: trata casos de urgência (24 
horas) e emergência clínicas e pediátricas. Tais ca-
sos são identificados por quadros agudos de pato-
logia ou risco de vida. Possui quatro consultórios 
informatizados, salas de observação pediátrica e 
de adultos, sala de procedimentos, sala de atendi-
mento para especialidade de Traumatologia, apoio 
para diagnóstico e laboratórios.
- Espaço Vida: local dedicado ao desenvolvimento 
de atividades voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de riscos de adoecimento. Essas ativi-
dades, através de um conjunto de fatores que le-
vam a pessoa a viver mais e melhor, incentivam 
a autopercepção e autorresponsabilidade pelo 
cuidado com a saúde física, mental e social de uma 
maneira diferenciada, contribuindo para o bem es-
tar geral e o sucesso do tratamento médico.
- Clínica de Fisioterapia: atendimento trauma-
tológico e ortopédico, com eletroterapia (inclui ul-
trassom e laser, entre outros), cinésioterapia, além 
de dois turbilhões para tratamento na água de 
membros superiores e inferiores, separadamente 
para cada segmento.

Estrutura e área de atuação
- laboratório de análises Clínicas
- Centro de oncologia e Diagnóstico (em fase de 
implantação)
- novo Pronto atendimento (em construção): Além 
do Pronto Atendimento, a estrutura terá Centro de 
Imagem, Agência Transfusional e Laboratório de 
Análises Clínicas. O local também terá leitos para 
internação clínica e cirúrgica de até 72h.
- Saúde ocupacional: oferece a clientes pessoa ju-
rídica um completo Programa de Medicina do Tra-
balho, que inclui a formulação de Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), con-
forme Normas Reguladoras (NR) 7 e 9.
- Escritórios regionais em São lourenço do Sul e 
Piratini.

Rede credenciada
- 14 hospitais
- 19 laboratórios
- 36 clínicas
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A Uniair realiza transporte aeromédico e de 
táxi aéreo, com infraestrutura de atendimento 
24 horas por dia. O transporte aeromédico 
pode ser aplicado nas mais variadas situa-
ções clínicas que necessitem de suporte em 
UTI adulto, pediátrico e neonatal. O serviço é 
precedido de transporte terrestre até o ponto 
de decolagem da aeronave, acompanhado de 
atendimento médico durante os trâmites da 
remoção.

Uniair

SOS Área Protegida
Serviço para empresas, consultórios, 
clínicas, laboratórios e outros estabe-
lecimentos. Oferece proteção a locais 
específicos, incluindo todos os seus fre-
quentadores: colaboradores, clientes, 
visitantes e fornecedores, entre outros.

Planos de Medicina 
Ocupacional
Fornece às empresas contratantes um completo Pro-
grama de Medicina do Trabalho, que inclui a formulação 
de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), 
conforme as Normas Regulamentadoras (NR) 7 e 9.

SOS Unimed
O SOS da Unimed Pelotas é um 
serviço que presta atendimento 
de urgência e emergência, com 
possibilidade de transporte 
com ambulâncias equipadas 
como UTI móvel.    

Os principais produtos comercializados são os 
planos de saúde assistenciais, nas modalidades de 
pessoa física e jurídica, com abrangência regional 
e nacional, nas opções de cobertura ambulatorial, 
ambulatorial + hospitalar e somente hospitalar.

Produtos e serviços
Planos familiares 
e empresariais
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1967, fundação da primeira 
Unimed, em Santos.

13/11/1980 – AGE aprova a 
criação de um departamento 
Comercial.

novembro/2000 – Inauguração do SOS

16 de julho de 2001: conquista do Prêmio 
Mérito de Serviços da Associação Comercial de 
Pelotas

2001 – O Serviço de Medicina Ocupacional da 
Unimed Pelotas foi inaugurado em Novembro 
de 2001 junto ao prédio do antigo Pronto Aten-
dimento, na Rua Almirante Barroso, 2297.

2003 – compra do terreno onde está sendo 
construído novo PA e abertura do escritório de 
Piratini em novembro.

2007 – Compra do Plano PIAS. O PA foi trans-
ferido para a Santa Casa e começou a funcionar 
em 03 de junho. 

18/06/2007 – Inauguração do serviço de Fisio-
terapia, na Rua General Osório 1160.

17/03/2008 – Laboratório de Análises Clínicas 
foi instalado na Rua Almirante Barroso, ao lado 
da sede administrativa, onde ficava o PA.

março de 2012 – Início das obras do Hospital 
Unimed Pelotas.

10/08/2013 – Inauguração do Centro de Onco-
logia e Diagnóstico.

Dezembro/1990 – inauguração do 
primeiro escritório regional da Unimed 
Pelotas, em São Lourenço do Sul.

12 de dezembro de 1992 – aquisição da 
sede própria, na Rua Almirante Barroso.

04 de dezembro de 1993 – Inauguração 
do Pronto Atendimento, ao lado da sede, 
também na Almirante Barroso.

1996: 1º Fórum de Debates Unimed 
Pelotas (reunião de cooperados, nos 
moldes da reunião atual); aquisição da 
casa da Rua Voluntários da Pátria, com 
instalação das áreas Comercial/vendas 
e Financeiro.

1997: Aquisição da primeira ambulância 
no mês de março. A Unimed Pelotas passa 
a integrar a Uniair.
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Nossa Timeline...
18 de dezembro de 1978, 
fundação da Unimed Pelotas. 70

Vice-governador  Beto Grill visita obras da Unimed PelotasAutoridades conhecem as obras do Hospital

Lançamento da Pedra Fundamental do Hospital


