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Conexão
Somos todos grandes conexões. Uma rede
com muitos “nós”. Facilitamos, articulamos
e inspiramos vínculos entre as pessoas.
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de Ideias – Vitória
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MENSAGEM DA
LIDERANÇA

Doação e vidas
transformadas
Dr. Márcio de Oliveira Almeida
Ex-diretor-presidente da Unimed
Vitória e Presidente do Conselho
de Administração do Instituto
Unimed Vitória

O Instituto Unimed Vitória, com apenas seis anos de existência, vem
contribuindo de forma crescente e profissional para o desenvolvimento
social. Essa iniciativa abre novas possibilidades, desafia paradoxos
e, principalmente, transforma vidas. Ninguém melhor para fazer uma
avaliação do trabalho desenvolvido do que o presidente do Instituto
Unimed Vitória, o médico Márcio de Oliveira Almeida. Com entusiasmo,
conta como nasceu a instituição, os propósitos que a movem e os
compromissos que tem com a sociedade capixaba.

O Instituto Unimed Vitória nasceu com qual propósito?
Nasceu do amadurecimento da atuação socioambiental
da Unimed Vitória e do desejo do seu time de voluntários,
formado por médicos cooperados e colaboradores, de
potencializar o resultado de ações e projetos, alcançando
um número maior de pessoas e causas sociais. Ano a
ano, teve uma atuação destacada. Somos uma instituição
que tem uma atuação diferenciada e com impacto muito
relevante na vida da sociedade.

Como o trabalho avançou?
Muitos dos projetos e das ações que apoiamos ou
realizamos têm alcançado resultados maravilhosos. Com
isso, ganhamos mais adesão das pessoas. É um ciclo
virtuoso que só tende a crescer.

Quais foram os principais desafios enfrentados?
Talvez o nosso maior desafio, no início e ainda hoje, seja
um maior engajamento. É fazer todos acreditarem que é
possível ajudar um grande número de pessoas das mais
diversas formas.

Como avalia a participação de cooperados e
colaboradores?
Desenvolvimento social não existe sem voluntariado forte
e vibrante. Nós, como cooperativa, já temos no nosso DNA
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a participação. É bonito ver a dedicação em projetos
tão importantes para as comunidades, assim como o
impacto positivo na vida das pessoas.

A que atribui os resultados alcançados pelo RIR?
O principal ponto de sucesso do programa é a
disseminação de informação. Conhecer e participar
dos projetos também contribui com a arrecadação
de recursos.

Como avalia o trabalho como um todo?
Contribuímos para a melhoria da qualidade de
vida. Temos a satisfação de ver o nascimento
e o fortalecimento do relacionamento que se
transformam em parceria. Vivenciamos situações
que realmente nos emocionam. Com o De Olho
no Futuro, por exemplo, tivemos depoimentos de
crianças que nos tocaram, fortemente, ao relatarem
baixo rendimento escolar simplesmente porque
não enxergavam.

Como resume a atuação do Instituto?
É a doação de pessoas para pessoas. Nós recebemos
muito das comunidades onde estamos inseridos e
esta é uma forma de retorno que podemos dar.

VISÃO DE
FUTURO

A saúde como
prioridade
O Instituto Unimed Vitória tem uma rica e reconhecida
história. Não é para menos! O Instituto valoriza e
promove práticas que oferecem mais desenvolvimento
comunitário, saúde, educação e consciência ambiental
para comunidades. Esse trabalho envolve articulação,
engajamento e, sobretudo, o desejo de ser colaborativo
e contribuir para a contínua melhoria da qualidade de
vida das pessoas.
Tendo à frente a Unimed Vitória, que é a mantedora, o
Instituto continuará tendo a saúde como foco principal.
Para isso, contamos com a participação de nossos
colaboradores, cooperados, fornecedores e parceiros.
Essa é a estratégia: cada um doar um pouco. A
participação acontece pelo trabalho voluntário,
contribuição financeira ou por meio de ideias e projetos.
Dessa forma, ajudamos a construir uma sociedade ainda
mais evolutiva. Esta é a energia necessária para que o
Instituto Unimed Vitória vença novos desafios em favor
da coletividade.
Esses desafios envolvem, especialmente, os
comportamentos ligados aos hábitos saudáveis, como
esportes, alimentação adequada e lazer com qualidade.
Para incentivar essas práticas saudáveis, o Instituto tem
um novo posicionamento. Há uma articulação com as
lideranças comunitárias, empresas, Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) e imprensa. Isso, além de projetar
novas parcerias com órgãos públicos, fornecedores e
influenciadores.

Dr. Fernando Ronchi
Diretor-presidente da Unimed
Vitória e presidente do Conselho
Fiscal do Instituto Unimed Vitória

Nosso olhar sobre o meio ambiente será ampliado.
Mobilizaremos todos os nossos stakeholders a favor
de projetos e campanhas que abordem o uso adequado
dos recursos hídricos e energéticos, a reciclagem, o
descarte correto de medicamentos, entre tantos outros.
São iniciativas de grande impacto, que trazem melhorias
significativas para a vida das pessoas e contribuem com
o desenvolvimento sustentável.
Se há ampliação do trabalho, vamos buscar novas
fontes de receita, como a doação direta, implantada em
2018. E também aumento do número de pessoas que
contribuem com o RIR (Programa de Redirecionamento
do Imposto de Renda). Queremos atingir um número
maior de doadores dentro da Unimed Vitória.
Tem mais: buscaremos a inscrição de projetos em leis de
incentivo; a participação em editais; o patrocínio a partir
de parcerias com grandes empresas; o financiamento
coletivo; e, até mesmo, a geração de renda própria a
partir da venda de produtos ou da realização de eventos.
Vamos crescer juntos, em rede, com participação e apoio.
Somente assim conseguiremos construir um futuro
melhor para todos em nossa sociedade.
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LINHA DO
TEMPO

Uma rede a favor
das comunidades

2012

2013

|

Criado o Programa de
Redirecionamento do
Imposto de Renda (RIR).

O relacionamento com a comunidade
do entorno do Hospital Unimed
Vitória começa a crescer.
O Instituto passa a apoiar os projetos
Central de Compras do Bem, em
Jaburu, e Algazarra Coral, em Itararé.

2014

8

Nasce o Instituto
Unimed Vitória.
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Uma conquista importante: recebe qualificação
jurídica de Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip).
Início da quantificação de resíduos sólidos
nas unidades da Unimed Vitória, prática
pioneira de controle no Estado.

2016

Acontece a primeira edição
do Programa Viver Bem
na Escola, levando o tema
Alimentação Saudável
para as salas de aula.

O Instituto comemora 5 anos.

2015

2017

O Circuito Unimed de Teatro é ampliado.
Passou a agregar ações sociais e se
transforma no Circuito Cultural Unimed.

O Programa De Olho no
Futuro – Dr. Ubirajara
Moulin de Moraes começa
a atuar diretamente nas
escolas públicas.

É formalizado o repasse da verba
do estacionamento do Hospital
Unimed Vitória para o Instituto.

2018

É realizado o primeiro curso de
formação para o mercado de trabalho,
ofertado para comunidades.
O Programa RIR alcança uma
arrecadação recorde: R$ 2,2 milhões.
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A INSTITUIÇÃO

Construindo no presente
um futuro melhor para todos
O Instituto Unimed Vitória nasceu com um propósito
e vem mantendo essa estratégia de atuação. A ideia é
simples, básica, mas com resultados que se leva para
uma vida. Hoje, conhecemos profundamente a realidade
das comunidades e interferimos de forma positiva para
verdadeiras mudanças sociais.
Criado para ampliar as atividades da Unimed Vitória na
área de Responsabilidade Socioambiental, o Instituto
é comprometido com a redução dos riscos sociais e
contribui para uma sociedade da diversidade.
Atua em desenvolvimento e apoio a projetos que
promovem ações de saúde nas áreas de Desenvolvimento

Comunitário, Cultura, Educação, Esporte e Meio
Ambiente. Os resultados ajudaram a mudar a história
de vida das pessoas. É com esse espírito que médicos
cooperados e colaboradores abraçam essa causa. Atuam
voluntariamente e contribuem com o desenvolvimento
sustentável das comunidades.

O Instituto Unimed Vitória segue
diretrizes da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Aqui, a saúde é definida
como o estado de completo bem-estar
físico, mental e social. Um conceito
que vai muito além da ausência de
doenças ou enfermidades.

Programa De Olho no
Futuro – Dr. Ubirajara
Moulin de Moraes –
Instituto Unimed Vitória

10
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Buscando mais saúde
Em 2018, o Instituto Unimed Vitória revisou sua atuação, levando em conta seus
cinco anos de funcionamento. Sentimos, então, a necessidade de definir uma causa
única para direcionar nossos esforços e obter melhores resultados.
A nossa causa principal é a promoção do comportamento saudável por meio
de projetos sociais ligados à prática de esportes, alimentação adequada e lazer
com qualidade. O investimento em hábitos saudáveis para o corpo contribui
diretamente para o equilíbrio emocional, tão necessário nos dias de hoje.
Margô Devos
Diretora Executiva
do Instituto

Com um direcionamento mais claro, os projetos alinhados com a causa ganharam
maior relevância e estipulamos como público prioritário as crianças e os
adolescentes com até 17 anos em situação de vulnerabilidade.
Também reforçamos o nosso compromisso com as comunidades do entorno do
Hospital Unimed, concentradas no conhecido Território do Bem, composto pelos
bairros São Benedito, Bairro da Penha, Itararé, Consolação, Jaburu, Floresta, Bonfim
e Engenharia, na capital capixaba.
Dentro deste propósito de levar desenvolvimento equilibrado às comunidades
e bem-estar às suas populações, o Instituto Unimed Vitória está realizando uma
pesquisa de perfil dos moradores da região. O diagnóstico permitirá conhecer
as demandas e as principais vulnerabilidades dessas comunidades, que poderão
subsidiar outras práticas do Instituto.”

Desenvolvimento social e econômico

Leonora Mol
Presidente do
Ateliê de Ideias

“O Ateliê de Ideias conta com o apoio da Unimed Vitória desde 2006.
E, após a criação do Instituto Unimed, passamos a ter, todos os anos,
algum projeto apoiado. Às vezes, o apoio vem de forma financeira,
ou em outro aspecto, seja social, ambiental ou cultural. Essa parceria
é de extrema importância para as diversas atividades que são
desenvolvidas pela associação dentro do Território do Bem, que engloba
oito comunidades de Vitória. Todo o nosso trabalho é voltado para o
desenvolvimento social e econômico da região. O Instituto nos ajuda a
impactar na transformação da vida e do dia a dia das comunidades.”

REL ATÓRIO 2018

|

11

Projeto Crer com as
Mãos – Secri – Vitória

Juntos, por uma
comunidade melhor
Desde

2012, foram

investidos mais de

R$ 11,2 milhões em
mais de 220 projetos,
contínuos e novos, no
Espírito Santo. Para terem
apoio do Instituto Unimed
Vitória, os projetos são
submetidos à validação
do Conselho Técnico. Essa
avaliação garante a isenção

Em um mundo globalizado, existe um leque de possibilidades de ajudar
as pessoas menos favorecidas. Ações que vão desde mobilizações on-line
para arrecadar doações para grandes tragédias até o trabalho voluntário na
comunidade local. Para isso, o Instituto capta recursos que são utilizados
para viabilizar projetos próprios e apoiar projetos estratégicos.
O Instituto conta com duas fontes de receita: os recursos referentes aos
estacionamentos do Hospital Unimed Vitória e da Sede da cooperativa e o
RIR. Em 2018, passou a receber doação direta.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
ANO

CAMPANHA RIR

DOAÇÃO DIRETA

2012

—

R$ 402.591

—

R$ 670.365

—

2013

R$ 12.800

dos trabalhos desenvolvidos

2014

R$ 109.000

R$ 957.304

—

e permite o alcance de

2015

R$ 166.500

R$ 1.353.775

—

resultados significativos.

2016

R$ 362.204

R$ 1.722.367

—

2017

R$ 534.085

R$ 2.147.372

—

2018

R$ 458.402

R$ 2.287.326

R$ 4.500,00

R$ 1.642.991

R$ 9.541.102

R$ 4.500,00

TOTAL

12
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Atuação
ampliada com o
título de Oscip
Em junho de 2014, o Instituto Unimed Vitória
conquistou o título de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip),
concedido pelo Ministério da Justiça. O
certificado, concedido a instituições privadas
sem fins lucrativos, que atuam na área social,
permitiu que o Instituto ampliasse sua atuação
nas comunidades, com desenvolvimento e
apoio a novos projetos, trazendo ainda mais
benefícios para toda a sociedade.

Projeto Remando para Inclusão –
Vivências Despertar para a
Vida – Vitória

O processo de qualificação como Oscip é instituído
pela lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. O certificado
de qualificação é privativo de pessoas jurídicas de
direito privado sem fins lucrativos que cumpram
todos os requisitos da lei, com os devidos documentos
comprovantes para a concessão da qualificação.

Carla, Camila, Milene, Luiz Fernando e Helena

Profissionalismo e dedicação
Para coordenar todas as atividades do Instituto Unimed Vitória,
além de muita capacidade técnica, é preciso de engajamento e
união. É assim que a equipe da instituição trabalha para ampliar
o envolvimento com a comunidade e fortalecer as atividades
desenvolvidas em projetos, campanhas e ações.
A EQUIPE
•
•
•
•
•

C
 amila Corrêa da Silva – Analista socioambiental
C
 arla Roberty de Carvalho – Analista socioambiental
H
 elena Nascimento Maia – Analista socioambiental
L
 uiz Fernando de Souza da Silva – Estagiário
M
 ilene Amorim Roncato Mello – Coordenadora socioambiental

Mais segurança
“Esse apoio nos deu mais segurança
para trabalhar as necessidades do
nosso território e ajudou a fazer
com que a comunidade abraçasse a
nossa causa. O que antes era feito
anualmente, passamos a realizar de
cinco a seis vezes por ano. Em 2018, o
curso de Cuidador de Idosos para os
moradores foi um sucesso e deixou
todos os participantes muito gratos.”
Ailton Monteiro
Presidente do Movimento
Comunitário de Itararé

REL ATÓRIO 2018
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GOVERNANÇA

Participação e
espírito de coletividade
O Instituto pauta suas ações pela transparência, pela equidade e pelo incentivo à participação, espelhada
na estrutura da Unimed Vitória. Essa atuação se concretiza com a participação de membros da Diretoria
Executiva, dos conselhos de Administração, Técnico, Fiscal e Social, do Núcleo de Desenvolvimento
Cooperativista e de gestores da Unimed Vitória, que atuam voluntariamente em suas funções.
O engajamento do corpo diretivo facilita a implementação e a otimização da Política de Sustentabilidade da
cooperativa. O Instituto conta, ainda, com apoiadores, sem vínculo associativo, na representação de pessoas
físicas ou jurídicas.

Projeto Arremessando
para o Futuro – Instituto
Viva Vida – Vila Velha

14
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O órgão soberano do Instituto é a
Assembleia Geral, constituída atualmente
por 11 associados, que integram os
demais órgãos de Governança.
Reunindo-se ordinariamente em abril de
cada ano e extraordinariamente sempre
que houver necessidade, a assembleia
elege membros para as demais instâncias
da instituição, além de deliberar sobre
possíveis alterações do Estatuto Social e
examinar as atividades realizadas.

Comprometimento

Assembleia Geral:
Carlos Alberto Gomes dos Santos
Fernando Ronchi
Guilherme dos Santos Crespo
Jesse Rangel Tabachi
Lúcia Margareth Perini Borjaille
Luiz Carlos Paier
Márcio de Oliveira Almeida
Marcus Vinicius Azevedo Tanure
Mário Tironi Junior
Remegildo Gava Milanez
Sebastião Leonardo da Silveira

“Atuo no Instituto Unimed desde sua fundação e
entendo que o trabalho realizado é importante por
estreitar os laços entre a comunidade e a Unimed
Vitória. Além disso, as ações da instituição são
relevantes para a cooperativa, que passa a se sentir
mais comprometida em ajudar e trabalhar o Terceiro
Setor da sociedade. Entre os projetos desenvolvidos
pelo Instituto, participei como voluntária do Dr.
Unimed na Praça, que promove diversas ações de
saúde e bem-estar para a sociedade local.”
Dra. Lúcia Margareth Perini Borjaille
Membro do Conselho de Administração do Instituto
Unimed Vitória

DNA
“A Unimed Vitória tem em seu DNA essa interação com a comunidade. O
trabalho realizado pelo Instituto Unimed Vitória é fundamental para que
o papel de cooperativa seja cumprido. Essa integração com a comunidade
confirma o nosso compromisso com a sociedade e reafirma a nossa
posição de ser mais do que um plano de saúde, mas sim uma organização
comprometida em prestar serviços à comunidade e promover melhoria na
cidadania e na saúde da população atendida. Esse contato próximo com a
população é muito importante porque nos faz perceber a importância do
apoio e a gratidão das pessoas que são atendidas.”
Dr. Mário Tironi Júnior
Ex-diretor de Recursos Próprios da Unimed Vitória e vice-presidente
do Conselho de Administração do Instituto Unimed Vitória
REL ATÓRIO 2018
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Conselhos
Além da Assembleia Geral, o
Instituto Unimed Vitória ainda tem
em sua estrutura de Governança
três conselhos: Administração,
Fiscal e Técnico. O Conselho de
Administração é formado por
cinco associados. Tem as figuras
de presidente e vice-presidente
e é responsável pela definição
das políticas de governança e
do direcionamento políticoestratégico. Já o Conselho Fiscal
pode ter até três integrantes,
que acompanham a gestão
financeira e exercem o controle
do orçamento. Por fim, o Conselho
Técnico, constituído por até 15
componentes, é responsável por
acompanhar e colaborar com o
trabalho dos demais conselhos e
da Diretoria Executiva.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente - Márcio de Oliveira Almeida
Vice-presidente - Mário Tironi Junior
Gustavo Peixoto Soares Miguel
Lucia Margareth Perini Borjaille
Valentim Sipolatti
CONSELHO FISCAL
Presidente - Fernando Ronchi
Vice-presidente - Rodrigo Rodrigues de Freitas
Jefferson Correa Santos
Suplente - Claudio Marcos Amaral
CONSELHO TÉCNICO
Presidente - Guilherme dos Santos Crespo (Unimed Vitória)
Vice-presidente - Paulo Magno do Bem Filho (Unimed Vitória)
Daniel da Rocha Ramos Pereira (Consultor)
Fernanda Cristina Araújo Valadares (ArcelorMittal)
Geferson Alcantara Antunes (Unimed Vitória)
Leonora Michelin Laboissière Mol (Ateliê de Ideias)
Robson de Almeida Melo e Silva (Fundaes)
Tereza Rachel Coser (Fundação Otacílio Coser)

Benefícios para as pessoas
“O Instituto Unimed Vitória seleciona as atividades que melhor atendem
às necessidades da comunidade e presta à mesma um serviço qualificado
que resulta em benefícios para o maior número possível de pessoas. Para
a Unimed Vitória, essas ações resultam na consolidação da imagem de
empresa cidadã, cuidadora do ambiente onde opera e comprometida com
o crescimento dos indivíduos e da comunidade. Além de conselheiro, já
atuei como voluntário do Instituto, no Dr. Unimed na Praça, e atendendo
os pacientes portadores de osteogênese imperfeita nas especialidades
que mais lhes são necessárias.”
Dr. Valentim Sipolatti
Membro do Conselho de Administração do Instituto Unimed Vitória

16
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Mundo melhor
“A atuação do Instituto Unimed Vitória é fundamental no apoio aos projetos de
promoção e inclusão social, pegando como gancho a saúde. Seu protagonismo
fortalece o papel do Terceiro Setor no apoio a projetos diversos indispensáveis
para a vida saudável. Sou conselheiro do Instituto há seis anos e trabalho para
promover a reflexão sobre a conveniência e a necessidade de considerar as
dimensões ambiental, social e econômica. Sustentabilidade é caminho que se
faz caminhando na direção de deixar um mundo melhor para os que virão.”
Robson Melo
Membro do Conselho Técnico do Instituto Unimed Vitória

Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é estruturada por até cinco membros, nomeados pela
Assembleia Geral, e ficam incumbidos da prática de ações de administração
do Instituto Unimed.
COMPOSIÇÃO
Diretora-Executiva – Margô Devos
Vice-diretor Executivo - Franco Pierre Caires de Medeiros
Tesoureira - Andreia Galvani Bianquino

Fazendo a diferença
“O trabalho realizado pelo Instituto Unimed Vitória é de grande importância. Poder retribuir
uma parcela dos resultados da Unimed Vitória à sociedade e promover a saúde física e
mental por meio destas iniciativas é motivo de muito orgulho para todos nós. Além disso,
ver muitos colaboradores, cooperados e até clientes atuando como voluntários nos projetos
mostra o quanto podemos fazer a diferença na vida de quem precisa. Olhar os projetos
e saber que ali, mesmo que indiretamente, tem um pedaço de você é muito gratificante.
Passa o entendimento de que juntos seguiremos mais longe em busca de um futuro mais
colaborativo e em que todos possam ter equidade de condições.”
Andreia Bianquino
Superintendente Financeira da Unimed Vitória e Tesoureira do Instituto Unimed Vitória
REL ATÓRIO 2018
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AT U A Ç Ã O

Estreitamento
de laços e
atenção às
demandas
sociais

Projeto Adolescente Cidadão
– Fundação Fé e Alegria –
Cariacica

O maior propósito do Instituto é fazer
a diferença na vida dos moradores das
comunidades onde a Unimed Vitória
está inserida. Assim, a organização
procura fortalecer os vínculos e criar
novas e duradouras alianças com
as representatividades locais, a fim
de influenciar positivamente no
desenvolvimento comunitário. Esse
estreitamento de laços favorece o
atendimento das demandas sociais
apresentadas, de acordo com as
necessidades do local.

Vocação
“Ao atuar em questões de assistência social, educação, cultura, esporte e
saúde, o Instituto Unimed Vitória promove a inclusão e a cidadania, gera
empregos e estimula o voluntariado. Contribui, portanto, para a construção
de uma sociedade capixaba melhor e mais justa. Os cooperados, por meio do
Programa RIR, têm a oportunidade de direcionar parte de seus impostos para
projetos do Terceiro Setor e, também, a oportunidade de serem voluntários
em projetos do Instituto e participar da transformação da sociedade, fazendo
a diferença na vida das pessoas. Isso tem tudo a ver com nossa vocação de
médicos! Nos dá muita satisfação em participar.”
Dr. Gustavo Peixoto
Diretor de Mercado da Unimed Vitória e membro do Conselho de
Administração do Instituto Unimed Vitória

18
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Interesse em dar as mãos
“O Instituto Unimed foi a primeira instituição que nos reconheceu como um
projeto importante para a comunidade. Foi o primeiro a se interessar em dar
as mãos e apoiar a nossa iniciativa que, até então, funcionava 100% graças ao
voluntariado. Atuamos desde 2011, mas foi a partir de 2014, com o patrocínio
do Instituto por meio da Lei Rouanet, que tivemos suporte financeiro para
profissionalizar e potencializar as nossas atividades.”
Alice Nascimento
Presidente do Instituto Todos os Cantos

Números que expressam
grandes ações
R$ 11,2
milhões

R$ 9,5 milhões
captados pelo Programa RIR

investidos em mais
de 220 projetos

Mais de

Beneficiadas
mais de

1.400 25 mil
voluntários
pessoas

11 mil
alunos

atendidos pelo
“De Olho no Futuro”

Em dez anos, apresentação de 31 peças nacionais
no Circuito Cultural Unimed, com um público de mais de
58 mil pessoas, fomentando a economia e empregando
1.000 profissionais locais, direta e indiretamente.
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PROJETOS E
AÇÕES

Uma rede de muitos nós e
braços abertos
O diálogo é essencial para o desenvolvimento humano. Em seis anos de existência, esse diálogo tem
sido o alicerce da atuação do Instituto Unimed Vitória com as comunidades do entorno das unidades
da cooperativa. Por meio de projetos próprios, apoiados, campanhas e ações específicas, o Instituto
tem mobilizado colaboradores, cooperados, clientes e sociedade em geral em favor do voluntariado. E
mais: levado mais informações e oportunidades para crianças, jovens e adultos que, por meio dessas
iniciativas, têm a oportunidade de transformação em suas vidas. Conheça alguns desses projetos.

Projeto Oficina de
Violino – Instituto
João XXIII – Vitória
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Atleta profissional
“Eu joguei no Vôlei Vida por volta de três anos, entre os 15 e os 18 anos de
idade. Continuei treinando até chegar à seleção capixaba de Vôlei de Quadra
e participei de quatro campeonatos brasileiros representando o Espírito
Santo. Eu me encontrei nesse esporte: fui campeão mundial em 2017,
campeão brasileiro em 2017 e 2018 e, agora, estou na busca por uma vaga
olímpica. O Vôlei Vida foi muito importante. Até hoje tenho contato com o
projeto, conheço as crianças e sempre dou bons exemplos. Além de tudo
isso, o Vôlei Vida ajudou na minha formação pessoal, na relação com minha
família e no meu caráter. Esse aspecto é uma das bases que o projeto tem e
sou muito grato por todo esse apoio.”
André Stein
Jogador profissional de Vôlei de Praia descoberto pelo projeto Vôlei Vida

Alta qualidade
“Com o apoio do Instituto Unimed, tivemos condições de
ampliar e atender um maior número de crianças, e com
mais qualidade. Cada criança passou a ter um uniforme.
Os materiais utilizados são de alta qualidade e contamos
com professores especializados em voleibol. Além disso, o
Instituto se preocupa sempre em saber do andamento do
projeto, do desenvolvimento das crianças. É um cuidado
maior que torna a parceria mais firme e produtiva.”
Nazaré Simões e Robson Rodrigues
Idealizadores e coordenadores do projeto Vôlei Vida
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Programa De Olho no
Futuro – Dr. Ubirajara
Moulin de Moraes

Projetos próprios
De Olho no Futuro – Dr. Ubirajara Moulin de Moraes
Foi criado em 2003 para identificar e atuar na correção de problemas visuais em alunos
matriculados no Ensino Fundamental da rede pública municipal em áreas de atuação da
Unimed Vitória. O objetivo é contribuir com a qualidade do aprendizado e facilitar o acesso
ao diagnóstico precoce, por meio de consultas e exames, e entrega de óculos de grau para os
estudantes.
Os atendimentos são feitos por médicos oftalmologistas cooperados da Unimed Vitória e
médicos residentes da Emescam, que atuam como voluntários em mutirões realizados durante
o ano. Desde que foi criado, o programa já atendeu mais de 11 mil alunos, contribuindo para o
rendimento escolar, evitando a evasão escolar e colaborando com o processo de aprendizagem.
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Circuito Cultural Unimed
É um dos mais importantes projetos de difusão cultural
do Espírito Santo. Em 2018, completou dez anos
promovendo temporadas regulares de espetáculos de
música, dança, circo e teatro. Em uma década, foram
realizadas 31 apresentações nacionais, com um público
de mais de 58 mil pessoas.
Conta ainda com sessões exclusivas para alunos de
escolas públicas, além de sessões inclusivas, com
intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para
a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva.
Desde 2015, 6.100 alunos já assistiram a espetáculos
teatrais. Também já foram doados mais de oito mil
ingressos e promovidas sete oficinas gratuitas de Teatro
Musical e Montagem e Prática Teatral.
Também incentiva, desde 2016, a ação solidária por
meio da doação de produtos, com troca ou desconto
em ingressos. Em três anos, já foram arrecadados 245
pacotes de fraldas geriátricas, 118 livros, 300 quilos de
alimentos e 135 latas de leite em pó.

Programa Viver Bem
na Escola
A alimentação saudável é o foco principal
do Programa Viver Bem na Escola, que
sensibiliza os profissionais da educação
para que eles sejam multiplicadores da
educação alimentar nas instituições de
ensino. O programa está ligado à Unimed
do Brasil e ao Instituto Nacional Unimed.
Em 2018, o Instituto Unimed realizou três
encontros do Viver Bem na Escola, com 31
profissionais da rede municipal de ensino da
Prefeitura de Vitória, que se aprofundaram
nos estudos sobre educação alimentar e
desenvolvimento de práticas pedagógicas
em contexto escolar. A finalidade é
contribuir para a formação de crianças e
adolescentes com estilos de vida mais
saudáveis e com melhor qualidade de vida.
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Cuidar Mais
Criado em 2015, o Cuidar Mais auxilia na melhoria da qualidade de vida de pacientes
diagnosticados com osteogênese imperfeita em tratamento nas unidades da rede
pública do Estado – Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (Hospital
Infantil) e Hospital Dório Silva, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Recebeu o
apoio do Instituto Unimed Vitória e atendeu mais de 115 crianças portadoras da doença,
também conhecida como ossos de vidro ou de cristal. O apoio se deu por meio de
consultas eletivas no Centro de Especialidades Unimed e em sessões de hidroterapia.
O tratamento ocorreu na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que
foi parceira do projeto juntamente com a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil
(Acacci), responsável pelo acompanhamento nutricional dos pacientes.
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Projeto Educando para
Inclusão – Centro de
Treinamento Vila Velha

Projetos apoiados
Juntos para fazer o bem
Apoio direto e indireto de projetos e instituições sociais da Grande Vitória. Parceria
com diversas organizações, nas áreas da arte, cultura, desenvolvimento comunitário,
assistência social, educação, saúde e meio ambiente. Em 2018, foram apoiados 11
projetos, que beneficiaram crianças, jovens, comerciantes de negócios de pequeno
porte, moradores de comunidades locais e pessoas com a saúde debilitada.
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Incentivo à música
Em funcionamento no Instituto Todos os Cantos
desde 2011, e com o apoio do Instituto Unimed Vitória
desde 2014, o projeto Algazarra Coral possibilita que
jovens de 13 a 20 anos de idade tenham acesso a noções
técnicas e rítmicas de música clássica por meio de aulas de
canto em coral. Além de aprenderem sobre música, têm acesso a
lições de cidadania e aprendem a superar dificuldades.

Algazarra Coral – Instituto Todos
os Cantos – Vitória

Cultura e música
“Eu participo do Algazarra Coral desde sua fundação, em 2011, e continuo lá até
hoje. No final de 2017, fui aprovada em primeiro lugar no curso de Violão Erudito da
Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), e foi uma alegria muito grande, tanto
para mim quanto para o coro, porque nós temos um laço familiar muito bonito e,
quando alguém conquista algo, comemoramos muito. A cultura e a música precisam
de cuidado e de serem levadas até as pessoas.”
Kamilla Kaiser Loureiro
Participante do Algazarra Coral

Musicalização
“Meu filho sempre gostou muito de cantar e participar de corais, tanto que já
cantava na igreja, e ingressou no Algazarra Coral há um ano. Depois que ele
entrou lá, a musicalização dele mudou muito. Adquiriu mais técnica vocal e
tem cantado mais em casa, na igreja e no coral.”
Rosely Fernandes Bahia
Mãe do Ranon Fernandes Alexandre, de 10 anos
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Ênfase no desenvolvimento comunitário
Promovido pelo Grupo Nação, o projeto Central
de Compras do Bem promove a compra coletiva
entre comerciantes de estabelecimentos de baixa
rentabilidade do bairro Jaburu, em Vitória. A iniciativa
fortalece e desenvolve o comércio local, colocando itens
que antes não eram vendidos dentro da comunidade.
Promove, também, hábitos mais saudáveis, e incentiva a
compra e a venda de produtos do gênero alimentício. O
Instituto Unimed Vitória apoia o projeto desde 2014.

das regiões que o cercam e com o intuito de fortalecer
o relacionamento com a comunidade, o Instituto apoia
a Associação de Moradores de Bento Ferreira, que
representa quem vive no bairro e defende os interesses
coletivos, investindo em lazer e segurança, além de
buscar garantir os direitos dos moradores. A associação
promove no bairro ações sociais e atua junto ao poder
público para viabilizar benfeitorias necessárias com
o propósito de ofertar aos moradores uma melhor
qualidade de vida.

Já o Movimento Comunitário do Bairro Itararé,
localizado próximo ao Hospital Unimed Vitória,
defende os interesses e os direitos dos moradores
da comunidade. Busca, junto aos órgãos públicos,
melhorias na infraestrutura e nos serviços oferecidos
na região. O Instituto Unimed Vitória contribui com o
desenvolvimento dos bairros ao seu redor e almeja uma
maior proximidade com as pessoas que vivem ali e, por
isso, apoia o movimento desde 2012.
O Instituto apoiou a obra de construção da cobertura
metálica de 360 metros quadrados da academia popular
de Itararé. Com custo de R$ 120 mil, a obra foi realizada
por meio do projeto “Adote o Verde, Adote uma Praça”,
da Prefeitura de Vitória.
Outro bairro que recebe a atenção do Instituto Unimed
Vitória, que fica próximo à sede da cooperativa, é Bento
Ferreira. Firmando seu compromisso com os moradores

Projeto Central de Compras do
Bem – Grupo Nação – Vitória

Apoio para ir mais longe
“O apoio do Instituto Unimed Vitória tem sido fundamental para que o Grupo Nação
se regularize e consiga desenvolver todos os seus projetos. Desde 2014, com o
apoio do Instituto, passamos a ser uma entidade formal, regularizada e respeitada.
Hoje, já conseguimos, até mesmo, investir em iniciativas em todo o Território do
Bem graças a essa regularização. Dá orgulho estar no alto do morro, conseguir
ajudar as pessoas que mais precisam e ainda ter esse reconhecimento por ser uma
organização regularizada e comprometida.”
Cosme Santos de Jesus
Presidente do Grupo Nação e coordenador da Central de Compras do Bem
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Educação é o caminho
Por meio do Programa Bom Aluno
Capixaba, do Instituto Ponte, estudante
de escolas públicas com bom resultado
escolar têm suporte pedagógico e
psicológico e direcionamento para
a carreira. Eles são incentivados a
continuar seus estudos e a se capacitar
educacionalmente e de maneira
técnica-profissional, e recebem, ainda,
orientações nos aspectos da cidadania
e da solidariedade, visando estar
habilitados para transformar a realidade
socioeconômica e de desigualdade
social de onde estão inseridos. Desde
2016, o Instituto Unimed Vitória apoiou
financeiramente três dos alunos do
projeto, que têm mais oportunidades
para transformar seu futuro.

Projeto Bom Aluno
Capixaba – Instituto
Ponte – Vitória

“O Instituto Ponte busca fazer parceria com instituições que
acreditam no poder transformador da educação. Fazer um trabalho
de qualidade com organizações como o Instituto Unimed Vitória, nos
faz acreditar que estamos no caminho certo. A educação tem o poder
de influenciar o aluno, e todo o seu entorno, impactando além de sua
vida, a de sua família e sua comunidade, gerando uma transformação
em larga escala. Ter o Instituto Unimed como parceiro é motivo de
orgulho e incentivo para todos nós.”
Léia Braga
Pedagoga do Instituto Ponte
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Saúde em foco
Na área da Saúde, o Instituto Unimed Vitória
apoia diversas instituições que desenvolvem
ações em benefício da sociedade.

A MAES – A Associação dos Amigos dos Autistas
do Estado do Espírito Santo (Amaes) atua para
garantir os direitos de pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e seus familiares. Acolhe,
informa e presta atendimentos a esse público,
tendo como norte o incentivo à autonomia e à
dignidade desses pacientes. Buscando dar mais
visibilidade ao autismo e arrecadar recursos para
a instituição, são realizados eventos em diversas
áreas. Em dezembro de 2018, o Instituto Unimed
Vitória patrocinou uma dessas realizações, o “Gol
Azul”, que reuniu craques do futebol em uma
apresentação no Estádio Kleber Andrade, em
Cariacica.
ACACCI – A Associação Capixaba Contra o Câncer
Infantil (Acacci) assiste crianças e adolescentes com
câncer. Criada por pais de crianças e adolescentes
em tratamento oncológico no Hospital Estadual
Infantil Nossa Senhora da Glória, a entidade conta
com o apoio de profissionais do setor da Saúde e

Acacci – Vitória

de parcerias com organizações. A Unimed Vitória
abraçou a causa com o Selo Compromisso com
a Criança, concedido pela Acacci às empresas
socialmente responsáveis com a associação e que
colaboram com o tratamento das crianças amparadas.
 ANCO DE LEITE – Com o objetivo de apoiar mães
B
que por quaisquer fatores não podem amamentar
e incentivar a doação do leite materno, em 1998,
com a participação da Unimed Vitória, foi criado o
Banco de Leite Humano do Hospital Dório Silva, que
disponibilizou a estrutura para o seu funcionamento.
A partir do ano 2000, esse sistema foi ampliado e
passou a contar com a oferta, pela cooperativa, de um
carro com motorista e combustível que recolhe o leite
materno nos lares das mães doadoras duas vezes
por semana. Desde que foi criado, o Instituto Unimed
passou a gerenciar o apoio. Somente nos últimos
três anos, o programa realizou mais de 1.300 visitas
domiciliares, o que resultou em cerca de 860 litros de
leite humano coletados.
REL ATÓRIO 2018
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Projeto Vôlei Vida – Associação
de Moradores do bairro
Guaranhuns – Vila Velha

Incentivo por meio do esporte
Dentro das quadras, vôlei e títulos. Fora delas, o aprendizado de valores como respeito,
amor, coletividade, integração e capacitação. Este é o objetivo do projeto Vôlei Vida,
desenvolvido pela Associação de Moradores de Garanhuns, em Vila Velha, com o apoio do
Instituto Unimed Vitória. O projeto tem como principal objetivo auxiliar para que crianças
e jovens sejam cidadãos melhores, tendo novas oportunidades. Contribui, também, com a
formação de atletas profissionais e de alto rendimento.

Mudança de vida
“Eu jogo no Vôlei Vida há dois anos e meio. E isso deu uma guinada na
minha vida. Hoje, o esporte faz parte do meu dia a dia e mudou a forma de
conviver com as pessoas. Antes do vôlei, eu ficava muito sozinho. Depois,
comecei a sair e a fazer amizades. E mais: ganhei cinco medalhas de ouro.
São meu maior orgulho e provam que minha vida mudou para melhor”
Willian Cristian da Silva
Participante do Projeto Vôlei Vida
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Campanhas e ações
Conscientização, estímulo e reflexão
O Instituto Unimed Vitória promove ações para conscientizar, estimular
a reflexão e promover uma corrente de solidariedade entre os
cooperados e colaboradores da Unimed Vitória e a sociedade.

É importante saber.
É importante falar

Incentivo à doação de órgãos
Desde 2016, o Instituto promove uma campanha de Doação
de Órgãos visando não apenas o aumento do número de
doadores como também o debate e a reflexão sobre ser
doador. Em 2018, a campanha
teve como tema “É
importante saber. É
importante falar”,
destacando a
importância de
informar aos
familiares o
desejo de ser
doador. Nas redes
sociais, a campanha

chamou atenção com a hashtag #quefiquedito. A iniciativa
extrapolou o mundo virtual e se espalhou pelo Espírito Santo
com a distribuição de tatuagens autoadesivas que expunham
o desejo de ser doador.
Para mostrar aos mais jovens a importância da doação de
órgãos, o Instituto Unimed Vitória deu quórum ao projeto
“Doar é Vida”, via Lei Rouanet. Por meio dele, a apresentação
teatral “A tartaruguinha que perdeu o casco” foi encenada
em cinco unidades de ensino das redes públicas de Cariacica,
Vila Velha, Serra, Vitória e Viana. No total, 2.250 alunos
assistiram ao espetáculo. Foram distribuídos aos estudantes,
também, mais de 2.000 exemplares de livros, que apresenta
a temática da peça de maneira lúdica.

Apresentação do teatro
“A tartaruguinha que perdeu o casco

Mais conhecimento
A inserção de moradores das comunidades do entorno
da Unimed Vitória no mercado de trabalho tem recebido
também contribuição do Instituto, resultado da parceria
com a Gerência de Pessoas da cooperativa. Em setembro
de 2018, foi ofertado aos moradores de Itararé o curso
“Capacitação Profissional para o Mercado de Trabalho”.
Realizada pela primeira vez, a iniciativa beneficiou
40 pessoas. O curso foi conduzido por colaboradores
voluntários da Unimed Vitória, que compartilharam
orientações para auxiliar no ingresso ao mercado de

trabalho, como a importância da imagem pessoal,
disciplina, proatividade, como preparar um currículo e
como participar de uma entrevista.
Também por meio do Instituto, foi ofertado um
curso de Cuidador de Idosos para a comunidade.
Desenvolvida pela Faculdade Unimed, a capacitação é
na modalidade de Ensino a Distância, com certificado
de 60 horas de aula, e preparou os participantes para
lidar com as pessoas idosas, garantindo um cuidado
integral.
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V O L U N TA R I A D O

Dedicação e engajamento oferecem
benefícios para mais pessoas
O Instituto Unimed Vitória conta com o apoio e a
dedicação de colaboradores e cooperados da Unimed
Vitória em diversas ações. Graças a essas pessoas,
que se doam em troca de sorrisos e em prol da
transformação de vidas, mais de 25 mil pessoas foram
beneficiadas desde 2012.
O voluntariado traz benefícios não apenas para
os que participam e são favorecidos pelas ações,
como também para quem realiza as atividades,
já que impacta diretamente nas habilidades

sociais e de relacionamento. Traz o sentimento de
realização pessoal e é uma excelente maneira de
se manter fisicamente e mentalmente saudável. O
trabalho voluntário é um gesto de amor, empatia e
solidariedade.
Desde o início da atuação do Instituto Unimed Vitória,
foram 1.480 voluntários da cooperativa envolvidos em
diversos programas e ações de voluntariado, fazendo
a diferença na promoção da Saúde, da Educação, Meio
Ambiente e a solidariedade entre as pessoas.

Projeto Judô
para Vida –
Interfami – Serra
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Voluntariado
“O Instituto Unimed Vitória é muito importante dentro da cooperativa. Além de
defender causas importantes, ele incentiva os colaboradores a terem um novo olhar
sobre os projetos sociais. O voluntariado foi uma decisão muito fácil, já que sempre
gostei de ajudar o próximo. Quando tive a oportunidade de ser voluntário em uma
instituição que pertence à organização na qual trabalho, não pensei duas vezes. O
sentimento de poder levar alegria para as pessoas que mais precisam faz toda a
diferença. Mesmo que você esteja tendo um dia ruim, as coisas mudam ao chegar no
local dos projetos. Eu me sinto lisonjeado em poder fazer o bem sem cobrar nada em
troca. Basta um sorriso e um abraço para ver que todo meu esforço valeu a pena.”
Victor Leite
Colaborador da Unimed Vitória e voluntário dos programas Turma do Dr. Unimed,
Dr. Unimed na Praça, De Olho no Futuro – Dr. Ubirajara Moulin de Moraes, Doe e
Esquadrão da Sustentabilidade

Turma do Dr. Unimed
Com foco na humanização de espaços como hospitais e asilos, a
proposta do trabalho da Turma do Dr. Unimed é levar alegria às pessoas
internadas nessas unidades. O programa foi criado em 2001 e, desde a
fundação do Instituto, já contou com a participação de 371 voluntários,
que levaram sorrisos e diversão para mais de 12 mil pessoas.

DOE
Após a realização
da campanha
DOE, em 2015, os
colaboradores da
Unimed Vitória foram
cadastrados no Banco de
Doadores de Sangue. A partir dele, pacientes
que necessitam de doações podem ser
atendidos e beneficiados com o tipo sanguíneo
necessitado, incluindo aqueles mais raros,
além de ações para doadores de medula
óssea. Apenas em 2018, a ação para compor o
banco de sangue contou com 80 voluntários e
arrecadou o suficiente para salvar até 320 vidas.
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Dr. Unimed na Praça
Criado em 1995, o programa atua com o objetivo de
contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar das
comunidades no entorno da Unimed Vitória, aliando
saúde, educação e diversão. Nos últimos três anos,
o Dr. Unimed na Praça já beneficiou mais de 1.900
pessoas, por meio do trabalho de 295 voluntários,
entre colaboradores, médicos cooperados e
parceiros, que dedicaram mais de 1.100 horas às
atividades do projeto.

Educação Empreendedora
O programa, realizado pela Unimed Vitória em parceria com a Junior Achievement, atua para estimular e
desenvolver o potencial de jovens para o mercado de trabalho, levando profissionais e suas experiências
para dentro das salas de aula. Desde 2013, 138 colaboradores voluntários da Unimed Vitória e da
Unimed Federação Espírito Santo palestraram, abordando temas diversos. Foram beneficiados mais de
1.900 alunos das escolas estaduais de Vitória. No total, foram dedicadas cerca de 860 horas de trabalho
voluntário.
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Empresário Sombra por um Dia
Desenvolvido pela organização social Junior Achievement, possibilita que jovens conheçam de perto o dia
a dia e a rotina dos gestores da Unimed Vitória, acompanhando sua jornada de trabalho por um dia. Desde
2014, quando foi criado, o Empresário Sombra por um Dia contou com a participação de 220 voluntários da
Unimed Vitória, que dedicaram 1.445 horas para possibilitar que 215 alunos de escolas da Grande Vitória
vivenciassem a realidade corporativa e ampliassem sua formação para o mercado de trabalho.

Esquadrão da
Sustentabilidade
Multiplicadores da sustentabilidade, o
programa tem o objetivo de replicar, para
todos os colaboradores da Unimed Vitória,
o conceito de respeito ao meio ambiente e
o engajamento por um mundo melhor.
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MEIO AMBIENTE

Nas questões
ambientais,
uma referência
As mudanças promovidas vão muito além do
trabalho desenvolvido com as comunidades. A
instituição tem o papel de guiar todas as ações
ambientais, buscando melhorias contínuas com
resultados efetivos para a cooperativa e toda a
sociedade.
Sob a orientação do Instituto, são realizadas
atividades que visam ao engajamento
dos colaboradores de todas as unidades,
principalmente na abordagem dos processos
internos que geram impactos ambientais. A partir
da sua criação, além de diversas campanhas
de conscientização realizadas anualmente, o
Instituto contribui com a redução do consumo de
água e energia e o descarte correto de resíduos,
entre outras atividades.
Um dos destaques é a gestão da coleta
seletiva nas unidades, com separação e
destinação correta de resíduos infectantes,
quimioterápicos, úmidos, secos, pilhas,
baterias e embalagens longa vida. Visando
alinhar a cooperativa às diretrizes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos, o Instituto
adquiriu, em 2014, 14 balanças para todas
as unidades assistenciais, além da Sede
Administrativa, para calcular o peso total de
resíduos perigosos e não perigosos gerados.
Dessa forma, realiza um acompanhamento
mais preciso dos resíduos gerados, com metas
de redução e incentivo à reciclagem.
Outra iniciativa com adesão de clientes,
cooperados e colaboradores é o descarte da
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carteirinha de plano de saúde na máquina Papa Cartão.
Adquirida em 2016, a máquina recebe e tritura os
cartões vencidos, sem a necessidade do uso de energia.
O material é transformado em novas carteirinhas por
uma empresa especializada. Em dois anos, foram mais
de 45 mil carteirinhas trituradas. Em 2018, 100% dos
cartões de plano de saúde emitidos foram feitos com
material reciclável.
O Instituto ainda realiza o controle de emissões diretas
e indiretas de Gases de Efeito Estufa da Unimed Vitória
desde 2012. O monitoramento é feito pela Calculadora
de CO2e (Gás Carbônico Equivalente) disponibilizada
pela Unimed do Brasil e tem como objetivo manter as
emissões dentro do limite tolerável, reforçando, assim, o
cuidado com a comunidade e com o meio ambiente.

Compensações dos Gases de Efeito Estufa emitidos
pela cooperativa são realizadas com o plantio de
mudas de árvores nativas, manutenção periódica
e preventiva da frota de ambulâncias, geradores e
refrigeradores. Outras iniciativas são o uso de lâmpadas
mais eficientes, substituindo-as por LED, a utilização
de sistemas de videoconferência para diminuir as
viagens aéreas e ações de conscientização do Programa
Colaborador Sustentável.
Seguindo rigorosamente toda a legislação ambiental,
o Instituto Unimed Vitória também é responsável por
acompanhar as licenças ambientais de todas as unidades
da Unimed Vitória, além das certificações como o Selo de
Governança e Sustentabilidade e o Selo Hospital Unimed
de Sustentabilidade, ambos da Unimed do Brasil.

Geladeira vira biblioteca!
Lacres se tornam doações!
O reaproveitamento de resíduos, das mais diversas
formas, é sempre incentivado. Uma das iniciativas é
a Geladeira de Livros Compartilháveis, que, em 2017,
transformou uma geladeira quebrada em uma biblioteca
móvel. Além de aproveitar o eletrodoméstico em
desuso, evitando seu descarte em aterro sanitário,
o projeto incentiva a leitura entre colaboradores,
cooperados e clientes, que têm acesso gratuito aos livros
disponibilizados.
A campanha Eu Ajudo na Lata possibilita que lacres de
latas de alumínio sejam transformados em doações.
Arrecadados pelos colaboradores e em postos de
coletas instalados permanentemente nas unidades da
cooperativa, o material é vendido e, com a renda, são
compradas cadeiras de rodas e outros itens que auxiliem
na acessibilidade de pessoas com deficiência. Desde o
início da campanha, em 2016, foram arrecadados 638
quilos de lacres, que possibilitaram a doação de sete
cadeiras de roda para instituições sociais parceiras.

A médica cooperada Cláudia Terezinha
Oliveira Rodrigues é uma leitora e doadora
frequente dos livros disponíveis na geladeira
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Comissão de
Gerenciamento de Resíduos
Responsável por normatizar as condutas referentes à geração, à segregação, ao tratamento, quando necessários, e
ao armazenamento temporário e final de resíduos gerados pela Unimed Vitória, a Comissão de Gerenciamento de
Resíduos também desenvolve ações permanentes de conscientização dos colaboradores e coordena as boas práticas
de gerenciamento dos resíduos. Desde que foi criado, o Instituto Unimed Vitória faz parte da Comissão, apoiando e
reforçando suas ações e, atualmente, um de seus colaboradores ocupa o cargo de presidente.
Seu principal papel é reduzir o volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais, gerando
benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. Atuando na Unimed Vitória desde 2003, a comissão conta com 23
membros e realiza campanhas, treinamentos e fiscalizações relacionadas às boas práticas de gerenciamento de
resíduos, que são potenciais fontes de risco. Anualmente, a comissão realiza treinamentos, além de trazer consultores
especialistas sobre o tema para treinar os colaboradores assistenciais. Entre outras ações, já realizou a padronização das
identificações das lixeiras em modelo exclusivo para a cooperativa e implantou o Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS) em todas as unidades assistenciais da Unimed Vitória.
Em 2018, a comissão realizou uma ação de grande impacto na diminuição dos resíduos infectantes gerados no Hospital
Unimed Vitória, local de maior geração de resíduos hospitalares da cooperativa. Foram retiradas todas as lixeiras de
infectantes dos quartos de precaução padrão, o que levou a uma redução de 28% da quantidade de resíduo infectante
gerada no quarto trimestre, quando comparado ao terceiro.

Atenção com os resíduos
“Os resíduos de saúde são fontes potenciais de riscos à população e ao meio
ambiente. Por isso, a atuação da Comissão de Gerenciamento de Resíduos é
indispensável para minimizar esses impactos, além de atender às legislações
vigentes relacionadas ao gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. O
Instituto Unimed Vitória contribui para subsidiar, financeiramente, as ações
definidas pela comissão e aprovadas pela diretoria. Além disso, o Instituto sempre
apoia o trabalho da comissão, reforçando sua importância e dando conhecimento
à alta direção da cooperativa sobre as questões mais impactantes.”
Carla Roberty de Carvalho
Presidente da Comissão de Gerenciamento de Resíduos e Analista
Socioambiental do Instituto Unimed Vitória
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