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Dr. Unimed

Causa

Promoção do comportamento saudável por meio
de projetos socioambientais ligados à prática de
esportes, à alimentação adequada e ao lazer com
qualidade. O investimento em hábitos saudáveis
contribui diretamente para o equilíbrio emocional.
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Engajamento e participação
que mudam vidas

Quais as principais conquistas do Instituto Unimed Vitória em
2019? O principal avanço do ano foi a maior participação do médico
cooperado, tanto com doações que nos levaram à maior arrecadação
no Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR), como
no aumento de voluntários. Isso mostra que eles estão acreditando
ainda mais no nosso trabalho e, com isso, apoiando os projetos. Com
maior apoio, o Instituto consegue aplicar mais recursos e realizar
mais ações.

Dr. Fernando Ronchi
Presidente do Conselho de
Administração do Instituto
Unimed Vitória

Um dos marcos do Instituto Unimed Vitória em 2019 foi a
consolidação da causa comportamento saudável. Como isso
refletiu no trabalho da instituição? O negócio da Unimed Vitória,
mantenedora do Instituto, é cuidar da saúde das pessoas. Por isso,
entendemos a importância de focar a atuação do Instituto na causa
comportamento saudável. Podemos ser potencializadores de
conhecimento, atitudes e práticas ligados à saúde, desdobrando,
também no nosso braço social, ações de promoção à saúde e
prevenção de doenças. A mobilização pela qualidade de vida desta
e das próximas gerações depende de ações efetivas e urgentes, que
devem ser repercutidas amplamente para toda a sociedade.
E o Instituto é mais uma voz neste contexto.
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“Investir em projetos sociais traz
o ganho em si, com mais acesso
a atividades de lazer e formação,
mas, sobretudo, as pessoas das
comunidades beneficiadas passam
a ter uma vida melhor, com mais
bem-estar e saúde.”

Como o investimento em projetos sociais contribui com a melhora
da qualidade de vida da população? Investir em projetos sociais
e nas comunidades, com certeza, reflete na melhoria da saúde
das pessoas. Trabalhamos com causas que envolvem esportes,
cultura, educação e cuidados com a saúde, além de levar novas
oportunidades para inserção no mercado de trabalho, como cursos
de informática e marketing pessoal. Quando levamos isso para as
pessoas, há o ganho em si, com mais acesso a atividades de lazer e
formação, mas, sobretudo, as pessoas das comunidades beneficiadas
passam a ter uma vida melhor, com mais bem-estar e saúde.
O voluntariado cresceu em 2019, com abertura, inclusive, para
a sociedade. A que o senhor atribui essa maior participação? À
medida que aumentamos a captação de recursos, apoiamos mais
projetos. Em contrapartida, precisamos de um maior número de
voluntários para a realização das atividades. Com o envolvimento
de cooperados e colaboradores e, agora, de familiares, clientes e
pessoas da sociedade, temos ampliado este trabalho. No projeto
‘’De Olho no Futuro”, por exemplo, tivemos um aumento no número
de voluntários, que permitiu que fosse ampliado, atendendo a um
número maior de estudantes.

MENSAGEM
DA LIDERANÇA

“Eu vejo um
Instituto crescente.
Com um maior
entendimento
do trabalho
realizado e,
consequentemente,
uma maior
participação.
Quanto mais
pessoas envolvidas
nesta rede, maior
ela se torna e mais
forte fica.”

A maior participação de cooperados e colaboradores leva também a
um maior engajamento com a cooperativa? Temos um ciclo positivo de
engajamento: quanto mais trabalhamos no Instituto e mostramos isso
para os nossos públicos, mais eles se interessam pela causa e temos
mais voluntários. Assim, conseguimos ampliar mais as nossas atividades
e ter uma participação cada vez mais efetiva. E pessoas envolvidas em
voluntariado na organização também estão mais envolvidas com as
causas da empresa, mantendo-se mais participativas e colaborativas.
Também foi registrado um crescimento significativo no Programa RIR.
Como conseguiram ampliar essa participação? Conseguimos um avanço
importante no Programa RIR com a contratação de uma consultoria que
realizou visitas presenciais aos cooperados. Mostramos quais são os
benefícios de contribuir, os objetivos do Instituto e os resultados das
ações. Os cooperados foram sensibilizados e isso trouxe uma mudança
de pensamento. Muitos passaram a entender o papel da instituição, de
forma independente e para além da atuação da Unimed Vitória como
cooperativa e mantenedora.
Os projetos próprios do Instituto ganharam um “peso” maior em 2019,
potencializando os resultados alcançados. Como o senhor avalia
essa mudança? O trabalho no Instituto vai muito além de apoiar as
instituições. Ampliamos nossos projetos próprios, mas também demos
mais atenção aos projetos apoiados. Em alguns casos, oferecemos tanto
suporte técnico como contribuímos na elaboração de projetos para que
recebam doações da rede de direcionamento do Imposto de Renda,
além do que repassamos. Também conseguimos levar nossos projetos
para mais cidades da área de abrangência da Unimed Vitória, aumentar
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o número de voluntários e, consequentemente, beneficiar mais pessoas,
além de unificar algumas ações, trazendo resultados ainda mais efetivos.
Como avalia o trabalho na área ambiental, realizando principalmente
dentro da Unimed Vitória? Temos um trabalho importante realizado
pelo Instituto Unimed Vitória, que é assessorar nas exigências
legais referentes à área ambiental na cooperativa. Há, também, a
conscientização sobre consumo consciente dos recursos naturais,
reciclagem e gerenciamento de resíduos, entre outros. Temos ainda
muito para avançar, mas este é um trabalho contínuo que gera a
mudança de hábitos nas pessoas.
A Unimed Vitória é a mantenedora do Instituto. Qual a importância
de ter esse braço social na cooperativa? A Unimed Vitória precisa
exercer sua função social, oferecendo retorno para a comunidade onde
está inserida. E o Instituto nos ajuda a cumprir esse compromisso.
Contribuir para melhorar a condição socioeconômica e cultural da
população possibilita um crescimento conjunto e a ter uma sociedade
mais próspera e justa.
Qual olhar o Instituto tem para o futuro? Eu vejo um Instituto que
crescerá com uma maior participação e envolvimento de cooperados
e colaboradores, apoiando mais projetos para o desenvolvimento das
comunidades. Temos um grande potencial de crescer na captação de
recursos, principalmente do Programa RIR, que não chega a 50% dos
cooperados nas doações. Podemos crescer, ainda, no voluntariado.
Quanto mais pessoas envolvidas nesta rede, maior ela se torna e mais
forte fica.

RESULTADOS
E LIÇÕES

Juntos, superando desafios
e transformando vidas
Viver em comunidade é compartilhar toda a sua estrutura de desenvolvimento.
É poder olhar para o meio em que se está inserido e visualizar possibilidades
de torná-lo cada dia melhor para todos, enxergando para além da perspectiva
mercadológica e focando sobretudo no contexto. Buscando contribuir com a
transformação dos lugares e das pessoas que estão ao seu redor, a Unimed
Vitória criou o Instituto Unimed Vitória, em 2012.
Responsável por todas as ações de Responsabilidade Socioambiental da
cooperativa, que é sua mantenedora, o Instituto atua para a transformação
social e o desenvolvimento sustentável das comunidades por meio do apoio
a projetos e desenvolvimento de iniciativas próprias. Tem como papel, nos
âmbitos interno e externo, gerar valores sustentáveis de longo prazo.

Mais do que contribuição, ação
Ser cooperativa é ter no DNA o cuidado com a comunidade onde está inserida, expresso no 7º princípio
do cooperativismo: “Preocupação com a Comunidade”. Para fortalecer suas atividades nesta área, a
cooperativa fundou o Instituto Unimed Vitória, uma associação, sem fins lucrativos, independente e com
uma estrutura de Governança própria. O Instituto é responsável não apenas por coordenar os projetos
próprios e o repasse dos recursos para as iniciativas e projetos apoiados, mas também contribui para todas
as questões ambientais da cooperativa, incluindo as exigências legais.
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Projeto
Educando
para Inclusão
- CTVV
(Vila Velha)

RESULTADOS
E LIÇÕES

Diagnóstico mostra
principais impactos
Para revigorar e continuar avançando nas melhores práticas, o Instituto
Unimed Vitória realizou, em 2019, um diagnóstico que visou ampliar o
foco das suas atividades, assim como o desenvolvimento de seu plano
estratégico a curto e médio prazo. Para isso, foram realizadas entrevistas
com colaboradores da Unimed Vitória, além de representantes de outras
partes interessadas, entre elas, fornecedores e comunidade.
Ao final da análise, foram identificados 18 impactos sociais e
ambientais, sendo eles inovação em soluções de saúde, saúde e
segurança dos beneficiários e colaboradores, disseminação da ética e
transparência das relações, consumo e descarte de água e geração de
resíduos, entre outros.

De acordo com o escopo de trabalho do Instituto na área
socioambiental, no relacionamento com a comunidade e no
desenvolvimento de projetos sociais, além da análise dos
impactos prioritários, também se levou em consideração a
tendência de adoecimento psíquico laboral para trazer o tema
prevenção de doenças e promoção da saúde no trabalho como
central para as atividades da instituição.
A partir das reflexões levantadas, um dos direcionadores foi
envolver a cadeia produtiva nas ações do Instituto Unimed
Vitória, sendo os clientes empresariais um dos primeiros trazidos

a participar dos projetos. A sensibilização passou por
incentivar ainda mais os cuidados com a saúde, ampliar
o Programa de Voluntariado, abranger mais públicos
e ainda reforçar a participação do colaborador da
cooperativa. O voluntariado é comprovadamente uma
forma de melhorar a qualidade de vida, proporcionando,
entre outros benefícios, a redução de estresse, depressão
e até mesmo a pressão comum do trabalho. Por tudo isso,
ele é um dos caminhos que contribui efetivamente para
a promoção da saúde, da autoestima, da empatia e da
qualidade de vida nas empresas.
6
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Projeto
Judô para
a Vida Interfami
(Serra)

RESULTADOS
E LIÇÕES

Uma nova causa,
um novo olhar
A atuação do Instituto Unimed Vitória sempre teve como
foco a melhoria de vida das pessoas das comunidades em
que a Unimed Vitória está inserida. Para isto, desenvolve e
apoia projetos sociais em cinco eixos de atuação: Cultura,
Desenvolvimento Comunitário, Educação, Esporte e Meio
Ambiente.
Em 2019, buscando direcionar ainda mais a sua vocação,
reforçou como a sua causa maior o comportamento saudável,
que também está diretamente relacionado ao negócio da
Unimed Vitória. Considera que saúde não está ligada apenas
à prevenção de doenças, mas a lazer, educação, cultura,
trabalho e saneamento básico, entre outros. Esse contexto
passou a ser considerado na seleção dos projetos apoiados e
nas iniciativas próprias.

Projeto Bom Aluno
Capixaba - Instituto
Ponte (Vitória)

Engajamento

A definição do comportamento saudável como principal causa
do Instituto Unimed Vitória vem alinhada aos propósitos da
cooperativa, que trabalha o cuidado integral da saúde por meio
da Atenção Primária. Por isso, incentiva a promoção da saúde e a
melhoria da qualidade de vida trabalhando de forma preventiva
e por meio de iniciativas como o Desafio Mude1Hábito. O
comportamento saudável remete ainda ao Jeito de Cuidar, que
reforça a importância de estar bem para poder olhar para o outro.

‘‘

“Sempre fui engajado com causas sociais e trabalho
voluntário. Acompanhar o trabalho do Instituto Unimed
Vitória, agora participando também da Diretoria, é muito
engrandecedor. Contribuímos com o desenvolvimento das
comunidades e o voluntariado reflete de forma positiva
dentro da cooperativa. Um colaborador que atua em projetos
sociais e tem uma causa social é mais engajado com as
causas da empresa. Queremos trazer mais colaboradores e
cooperados para este trabalho, potencializando as ações e os
resultados do Instituto Unimed Vitória.”

Cosme Péres • Superintendente de Pessoas e Serviços da Unimed
Vitória e Diretor Executivo do Instituto Unimed Vitória
7
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RESULTADOS
E LIÇÕES

Momentos
marcantes
em 2019

Promoção de cursos profissionalizantes
gratuitos para as comunidades do Território
do Bem. Mais capacitação e aproximação com
a sociedade.

Abertura do
Programa de
Voluntariado
para o público
externo:
envolvimento
de familiares,
clientes e a
sociedade como
um todo. Mais
ações e pessoas
beneficiadas.

Profissionalização
da captação
de recursos no
Programa RIR
por meio da
contratação de
uma consultoria
especializada.
Mais informação
e volume maior
de recursos
arrecadados.

Início das
vendas dos
materiais
recicláveis e
sucata de obras
da Unimed Vitória,
com reversão
da verba para
investimento
nos projetos
desenvolvidos
e apoiados.

Produção local no Circuito Cultural Unimed,
com a peça Geladeira Mágica. Mais
envolvimento com as escolas e os alunos.
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Realização de oficinas para os voluntários da
Turma do Dr. Unimed e do Programa de Olho no
Futuro – Dr. Ubirajara Moulin de Moraes. Mais
preparo para o contato com o público.

Acompanhamento pedagógico dos alunos
que receberam óculos do Programa De Olho
no Futuro – Dr. Ubirajara Moulin de Moraes.
Melhor desempenho escolar comprovado.

RESULTADOS
E LIÇÕES

As lições
que ficam
A cada ano, o trabalho realizado sempre traz
novos desafios, o que torna fundamental avaliar
os resultados alcançados e as lições aprendidas.
Assim, em 2019, o Instituto Unimed Vitória viu a
força do seu voluntariado crescer mais e percebeu
a importância de engajar também os clientes da
cooperativa em suas ações.
Ser cada dia mais transparente e levar o máximo
de informações ao seu público foi outro ponto
vivenciado. Estar mais próximo de cooperados
e colaboradores, mostrando todo o trabalho
desenvolvido pelo Instituto, foi essencial para
avançar tanto nas doações quanto na participação.
É a solidez dessa relação, construída dia a dia, que
permite potencializar as iniciativas desenvolvidas
e apoiadas pela instituição.
Entender e oficializar a causa maior do Instituto,
o comportamento saudável, também possibilitou
um direcionamento das ações, que resultaram
na unificação de projetos e iniciativas próprias,
além de orientar ainda mais a seleção de projetos
apoiados. Desta forma, é possível potencializar
os resultados alcançados e trazer mais benefícios
para todos.

A equipe de colaboradores do Instituto Unimed Vitória atua
no relacionamento com as instituições parceiras, na gestão dos projetos próprios
e em ações ambientais, além de acompanhar as iniciativas apoiadas.

‘‘
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Exemplo
“Eu integrei o Conselho Técnico do Instituto Unimed Vitória em
2019 e tive a oportunidade de contribuir fazendo a ponte com as
instituições que têm projetos exitosos no Espírito Santo. O Instituto
Unimed Vitória é um modelo que deve ser seguido, pois está em
constante movimento, inovando e buscando parcerias para atender às
necessidades da sociedade e somar esforços junto ao poder público.
Vejo o aumento do número de cooperados participando do processo e
a excelência na realização dos projetos que estão por vir.”
Gleidi Maffi Teixeira • Membro do Conselho Técnico do Instituto Unimed Vitória

RELATÓRIO 2019

Um dos grandes destaques do Instituto Unimed Vitória
entre as instituições do Terceiro Setor no Espírito Santo
é a captação de recursos por meio do direcionamento
do imposto de renda com o programa RIR. A causa tem
sido estimulada junto a outras instituições, mostrando
que esse recurso pode beneficiar projetos sociais e a
economia do Espírito Santo. Atualmente, o Instituto é o
maior arrecadador de Pessoa Física por meio do Imposto
de Renda no Estado e está entre os maiores do Brasil.

APRENDENDO
E COMPARTILHANDO

PARCEIROS EM 2019

O Instituto é filiado à Federação das Fundações
e Associações do Espírito Santo (Fundaes), integrando a Diretoria
Financeira. A participação possibilita a troca de informações e defesa
de causas e políticas públicas para o Terceiro Setor

Uma troca que fortalece
Ser uma instituição do Terceiro Setor
significa que não se está sozinho
na caminhada. Esta é uma rede de
interação que envolve comunidades,
entidades e a sociedade como um todo,
promovendo a mobilização e visando
ao fortalecimento das Organizações da
Sociedade Civil e do próprio segmento.
Tendo o papel de articulador desta
grande rede, o Instituto Unimed
Vitória capta recursos de mais de uma

fonte, seleciona projetos para apoiar
e estes trazem diversos benefícios
para as comunidades. E mais: a verba
doada e repassada para as instituições
impulsiona o crescimento da região,
gerando novas oportunidades. Para
desenvolver e apoiar as iniciativas, o
Instituto também conta com uma série
de parceiros, que tanto patrocinam
financeiramente como levam mais
atividades para as ações realizadas.
10
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√ Associação Ateliê de Ideias

√ Prefeitura Municipal de Aracruz

√ Associação de Apoio Renovatio

√ Prefeitura Municipal de Cariacica

√ Associação de Moradores do Bairro Itararé

√ Prefeitura Municipal de Serra

√ Associação de Moradores de Bento Ferreira

√ Prefeitura Municipal de Viana

√ Instituto Autoglass

√ Prefeitura Municipal de Vila Velha

√ Instituto Todos os Cantos

√ Prefeitura Municipal de Vitória

√ Instituto Ponte

√ Santa Casa de Misericórdia de Vitória

√ Faculdade de Direito de Vitória (FDV)

√ Secretaria Especial de Cultura,
do Ministério do Turismo

√ Faesa Centro Universitário
√ Fundaes – Federação das Fundações e
Associações do Espírito Santo
√ Grupo Nação
√ Movimento Comunitário do Bairro Itararé

RELATÓRIO 2019

√ Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Espírito Santo (Sescoop-ES)
√ Unimed Federação do Espírito Santo
√ Universidade de Vila Velha (UVV)
√ VerBem Óculos

Unidos por uma causa
GOVERNANÇA

Sendo o braço socioambiental da
Unimed Vitória, o Instituto baseia
a sua governança no modelo da
cooperativa, tendo entre os seus
princípios a participação ativa de
seus membros e a transparência
em suas ações. A governança é
composta por Assembleia Geral,
Conselho de Administração,
Conselho Fiscal, Conselho Técnico e
Diretoria Executiva.
Os órgãos têm a participação
de integrantes da Diretoria
Executiva, dos conselhos de
Administração, Técnico e Fiscal e

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

dos superintendentes e gerentes da
Unimed Vitória, além de apoiadores,
sem vínculo associativo, na
representação de pessoas físicas
ou jurídicas. A atuação de todos os
membros é voluntária.

Assembleia Geral
(Associados)

Conselho Técnico
(2019-2023)

Carlos Alberto Gomes dos Santos

Karla Toríbio Pimenta
Unimed Vitória • Presidente

O órgão soberano é a Assembleia
Geral, constituída por associados
que integram os demais órgãos de
governança. É na assembleia que
são eleitos os membros das demais
instâncias, além de ser o espaço
para a tomada de decisões em
relação às atividades. O Conselho
de Administração é responsável
pelo direcionamento estratégico,
enquanto o Fiscal acompanha a
gestão financeira e exerce o controle
do orçamento.

Karla Toríbio Pimenta

Já o Conselho Técnico acompanha e
colabora com o trabalho dos demais
e faz a avaliação técnica dos projetos
encampados. Nomeados pela
Assembleia Geral, os membros da
Diretoria Executiva são encarregados
das ações administrativas do
Instituto.
Assembleia Geral Ordinária realizada em abril de 2019
11
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Fernando Ronchi
Gustavo Peixoto Soares Miguel
Jesse Rangel Tabachi

Lucia Margareth Perini Borjaille
Luiz Carlos Paier
Rodrigo Rodrigues de Freitas

Conselho de Administração
(2019-2023)

Mário Tironi Junior
Unimed Vitória • Vice-presidente
Adriana Denadai
Águia Branca
Antonia de Oliveira Campos
Unimed Vitória
Cristina Barbieri
Instituto Américo Buaiz
Diego Dalcamini
Unimed Vitória
Fernando Modenesi
Palco Consultoria
Gleidi Teixeira
Consultora de Leis de Incentivo Fiscal

Fernando Ronchi • Presidente

Leonora Mol
Ateliê de Ideias

Gustavo Peixoto Soares Miguel
Vice-presidente

Roberto Schulze
CRC/ES e Singular Contabilidade

Luiz Alberto Sobral Vieira Junior

Robson Melo
Fundaes

Rodrigo Rodrigues de Freitas
Wander Lopes Amorim

Valentim Sipolatti
Unimed Vitória

Conselho Fiscal (2019-2023)

Diretoria Executiva
(2019-2023)

Luiz Carlos Paier • Presidente

Cosme Péres • Diretor Executivo

Lucia Margareth Perini Borjaille
Vice-presidente

Luiz Fernando Dutra
Vice-Diretor Executivo

Jean Pierre David de Oliveira

Claudio Marcos Amaral • Tesoureiro

Philippe Ferreira da Rocha (Suplente)

Milene Amorim Roncato Mello

Consultores especializados
participaram de eventos com a
presença de cooperados para
explicar o trabalho do Instituto

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

Cooperação que gera
ação e crescimento
Para apoiar os projetos sociais das comunidades locais e
desenvolver suas próprias iniciativas, o Instituto Unimed
Vitória tem como principal fonte de renda o Programa de
Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR). Iniciado em
2012, junto com a criação do Instituto, o programa começou
com uma arrecadação de pouco mais de R$ 400 mil.
Um dos avanços que possibilitaram o crescimento da
arrecadação do RIR foi a contratação de uma consultoria
especializada em 2019. Além dos consultores irem até os
cooperados para explicar a importância da participação no
programa, o trabalho compreendeu o acompanhamento de
todo o ciclo após a campanha, verificando o repasse dos
valores doados junto aos órgãos competentes, realizando a
confecção de recibos para declaração de Imposto de Renda
e lembrando ao cooperado, na época, de incluir a doação em
sua declaração para ter o valor redirecionado.

Com a divulgação do trabalho desenvolvido e a transparência na
aplicação da verba, a captação bateu a meta de 20% estabelecida
para 2019 e alcançou o montante de R$ 2.904.945,83. Deste total,
R$ 2.442.612,36 foram repassados por 785 cooperados e 153
colaboradores, e R$ 175 mil destinados pela Unimed Vitória. Desde
o início da campanha, em 2012, já foram mais de R$ 12,4 milhões
arrecadados.
Além do RIR, o Instituto tem como fontes de renda o repasse do valor
pago nos estacionamentos do Hospital Unimed Vitória e da Sede da
cooperativa, que totalizaram R$ 600.130 em 2019; as doações diretas,
que angariaram R$ 9.839 e Leis de Incentivo Fiscal, no valor de R$
118.900, e patrocínios para os projetos próprios, incluindo R$ 80.000
do Sescoop para o Programa “De Olho no Futuro – Dr. Ubirajara Moulin
de Moraes” e o Dr. Unimed na Praça. Em 2019, também foi realizada a
venda de sucata e materiais recicláveis, no montante de R$ 26.035, com
todo o valor revertido para as atividades do Instituto Unimed Vitória.
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‘‘

Futuro promissor

“Sou cooperada há 26 anos
e iniciei as doações para o
Programa RIR desde a criação
do Instituto Unimed Vitória. O
trabalho feito pela instituição
com a verba captada pelo
programa é simplesmente
esplêndido. São tantas crianças
sendo encaminhadas para um
futuro mais promissor, tantos
talentos sendo descobertos.
O trabalho é lindo! É muito
gratificante e emocionante ver o
resultado deste trabalho. Espero
que cada vez mais cooperados
participem.”

Junny Ribeiro Correa
Médica cooperada

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

O Programa de
Redirecionamento do Imposto
de Renda (RIR) é a principal
forma de captação de recursos
para o desenvolvimento de
projetos próprios e apoiados

de receita, que foram repassados para 260
projetos, contínuos e novos, beneficiando cerca
de 1 milhão de pessoas. As ações apoiadas
visam ao desenvolvimento da sociedade e
contribuem para fomentar a economia com
geração de empregos e aumento do consumo,
além do ganho social.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Material
Reciclável

Ano

Campanha RIR

Estacionamentos Doação Direta

Patrocínios

2017

R$ 2.147.372

R$ 534.085

---

---

---

2018

R$ 2.291.826

R$ 458.402

R$ 4.500

---

---

2019

R$ 2.904.945

R$ 600.130

R$ 9.839

R$ 80.000

R$ 26.035
13
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“Sou cooperado da Unimed Vitória desde
sua fundação, e quando o Instituto foi criado,
passei a contribuir. Atuo como voluntário
do Dr. Unimed na Praça e do projeto de
vôlei apoiado no bairro Garanhuns, em Vila
Velha. O trabalho realizado pela instituição
é excelente.”

Denizard Rocha Santos • Médico cooperado

Campanha RIR
Toda a verba arrecadada pelo Instituto Unimed
Vitória é investida em projetos próprios
ou apoiados pela instituição. A equipe e a
infraestrutura para o seu funcionamento
são mantidas pela Unimed Vitória, sua
mantenedora. Em oito anos, foram arrecadados
cerca de R$ 14,7 milhões em todas as fontes

‘‘
‘‘

Emoção em contribuir

Protagonismo
“Conheci o Instituto por participar de ações
do Terceiro Setor, tendo passado a integrar
o Conselho Técnico em abril de 2019. Foi
realizado um trabalho de muita proximidade
com todos os públicos de interesse, em
especial com as comunidades do entorno da
cooperativa, o que demonstra compromisso
em proporcionar oportunidades e construir
relacionamentos. O principal desafio agora é
fazer com que as iniciativas sejam ainda mais
conhecidas, mostrando o protagonismo do
Instituto”.

Cristina Barbiero Moraes
Membro do Conselho Técnico do Instituto Unimed Vitória

AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

Presença que cria laços
Ser voluntário vai muito além de
trocar experiências e fazer o bem
para outras pessoas. É comprovado,
por pesquisas, que ajuda a reduzir
o estresse, aumenta a expectativa
de vida e traz mais equilíbrio, entre
outros benefícios. No Instituto
Unimed Vitória, o voluntariado é
a base para multiplicar as ações
desenvolvidas.
Em 2019, o Instituto mobilizou ainda
mais voluntários em sua rede de
solidariedade ao abrir a participação
para o público externo. A iniciativa,
além de aproximar familiares, clientes

Médica cooperada voluntária do projeto Dr
Unimed na Praça dando orientações de saúde
para um morador do bairro Itararé

‘‘

e a sociedade como um todo, permitiu
a ampliação de projetos próprios, que
foram levados para outros municípios
de área de abrangência da cooperativa
e atenderam a um maior número de
pessoas.
Foram 379 voluntários, que dedicaram
3.149 horas do seu tempo para apoiar
nove programas e ações realizados
pelo Instituto em 2019, beneficiando
de forma direta 9.989 pessoas ao
todo. Uma pesquisa realizada com
voluntários apontou que 97,55%
estão satisfeitos com o programa e as
atividades que executam.

A expectativa é
levar o Programa de
Voluntariado para
as empresas clientes
da Unimed Vitória,
buscando interferir
de forma positiva no
impacto das doenças
mentais dentro das
organizações. Usar a
prática do voluntariado
como uma ferramenta
da melhoria da
qualidade de vida.

Experiência enriquecedora
“Atuar como voluntário no projeto de informática me deu a oportunidade de compartilhar
um pouco do que sei. Foi uma experiência gratificante da qual nunca irei esquecer e ao
mesmo tempo enriquecedora porque ensinei e também aprendi. Durante as aulas conheci
novas pessoas e fiz amizades. Quando as aulas terminaram, percebi o quanto valeu a pena
ajudar. Em 2020 pretendo ser voluntário em outras ações”.
Anselmo da Cunha Mota • Assistente de Relacionamento com o Cliente

14
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AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

Como ser um
voluntário
Quer fazer parte da turma
de voluntários dos
programas e das ações do
Instituto Unimed Vitória?

01

Envie um e-mail para
institutounimed@unimedvx.com.br
com o assunto “Ser Voluntário”.

02

Coloque os seguintes dados para
cadastro: nome completo, e-mail,
celular e data de nascimento.

Sempre que houver uma ação, o Instituto
enviará um e-mail para os voluntários
cadastrados com todas as informações para
verificar a disponibilidade dos interessados.
Em alguns casos, é necessário realizar uma
capacitação prévia para poder participar.

Edição do Dr. Unimed na
Praça realizada em Cariacica

Serviços e
orientações
de saúde para a
população
Uma das iniciativas envolvendo os voluntários
do Instituto Unimed Vitória e parceiros foi o Dr.
Unimed na Praça. Em duas edições, 1.200 pessoas
de bairros dos municípios da Grande Vitória
tiveram acesso a serviços e orientações de saúde.
Durante o evento foram realizadas aferição de
pressão arterial, medição de glicose e cálculo do
Índice de Massa Corporal (IMC). A programação
ainda incluiu orientações jurídicas, recreação
infantil, atividades culturais, oficinas e palestras.
15
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Gestores receberam estudantes para
apresentar um pouco do seu dia a dia

Aprendizado
na prática
Por meio do Programa Empresário Sombra,
iniciativa desenvolvida pela Junior Achievement
em parceria com o Instituto Unimed Vitória,
estudantes puderam conhecer a rotina de
trabalho de gestores da cooperativa. Explorando
o dia a dia dos profissionais, os participantes
passam a ter informações sobre diversas
carreiras, observando um leque maior de
possibilidades sobre o que querem seguir. Em
2019, 41 estudantes acompanharam o dia de
trabalho de 60 dirigentes e gestores da Unimed
Vitória, que atuaram como tutores dos futuros
profissionais.

AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

Mais alegria e humanização
nos hospitais
A Turma do Dr. Unimed foi um
dos projetos beneficiados com
a abertura do Programa de
Voluntariado para o público
externo. O grupo contou, em 2019,
com 191 voluntários, sendo 30
de fora da Unimed Vitória, que
dedicaram 1.044 horas em 66
ações, com 54 visitas, oito oficinas
e quatro eventos, beneficiando
6.056 pessoas.
A ampliação das atividades da
Turma do Dr. Unimed, que trabalha
com a humanização em hospitais

públicos, instituições filantrópicas
e asilos, também foi possível
devido à sua aprovação pela Lei de
Incentivo à Cultura. Com o recurso,
as ações mensais passaram de
duas, em 2018, para entre seis
e oito em 2019, contemplando
também apresentações e oficinas
de capacitação para formação de
voluntários.
Para integrar o grupo,
colaboradores, cooperados e
público externo participaram de
oficinas gratuitas que ensinam
técnicas a serem usadas nas visitas.
Foram oito oficinas que abordaram
temáticas como Palhaçaria e
Mágica, Contação de Histórias e
Bola Mania.

A Turma do Dr. Unimed visitou a Apae de Aracruz
16
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Participantes da Oficina de
Palhaçaria e Mágica realizada em 2019

A Turma do Dr. Unimed atendeu 12 instituições em 2019: Apae
Cariacica, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci),
Apae de Aracruz, Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi),
Centro de Treinamento Vila Velha (CTVV), Creche Pequeno Lar,
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Hospital Unimed Vitória,
Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, Orfanato Casa Vida
e Secretarias Municipais de Educação de Aracruz e Vitória.

AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

Contribuindo com a
inserção no mercado de trabalho
Estar preparado para as oportunidades que
surgem no mercado de trabalho é essencial
para conseguir uma desejada vaga de emprego.
Buscando contribuir com o desenvolvimento
dos moradores do Território do Bem, o Instituto
Unimed Vitória ofereceu três capacitações
gratuitas em 2019, que beneficiaram 60
pessoas. Foram cursos de Informática Básica,
Saúde Financeira e Marketing Pessoal. As aulas
foram ministradas por nove colaboradores
voluntários da cooperativa, de diversas áreas,
além do economista Mário Vasconcelos.
A iniciativa de oferecer os cursos veio com a
articulação feita com a liderança comunitária
e reforçada com a realização da Pesquisa
“Saberes, Fazeres e Perfil dos Moradores do
Território do Bem”, em 2019. Realizado com
400 pessoas dos bairros Bonfim, Consolação,
Engenharia, Gurigica, Floresta, Itararé, Jaburu,
Penha e São Benedito, o estudo traçou um
perfil dos moradores, buscando entender
melhor a dinâmica comunitária para identificar
prioridades e desenvolver projetos de impactos
no desenvolvimento local.

No assunto relacionado a emprego, a pesquisa
mostrou que 14,96% dos entrevistados estavam
desempregados, enquanto 17,44% tinham
empregos com carteira assinada. Além disso,
8,25% eram empregados sem carteira assinada
e 8,72% trabalhavam por conta própria. Com
um alto percentual de desempregados ou
subempregados, a pesquisa apontou a demanda
de capacitação, citada por 37,50% das pessoas
como o segundo maior meio necessário para
exercer atividades geradoras de renda. O projeto
veio contribuir para transformar esta realidade.

‘‘
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Um dos cursos oferecidos em 2019
foi o de Informática Básica

Conhecimento
“Participei dos cursos de Informática Básica e Marketing Pessoal e foram ótimos.
Os professores foram maravilhosos, me ensinaram bastante. No momento estou
desempregada, cuidando da minha tia que é idosa, e tive a oportunidade de
participar dos cursos no período da noite. Aprendi muito, tendo informações sobre
como lidar com o público e me preparar melhor para o mercado. Se tiverem mais
cursos, vou participar porque sei que posso aprender ainda mais. Eu já conhecia o
trabalho do Instituto Unimed Vitória, mas foi a primeira vez que participei.”
Lúcia Helena Nascimento Barbosa • Moradora de Itararé, em Vitória

RELATÓRIO 2019

AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

‘‘

Parceria

“A parceria do Instituto Unimed Vitória com a
Secretaria de Educação de Aracruz começou em
2017, com o programa De Olho no Futuro – Dr.
Ubirajara Moulin de Moraes. Temos 53 escolas
de educação infantil e fundamental no município,
com cerca de 15.400 estudantes. A parceria
público-privada é um ganho para a cidade e para
os alunos. Por meio do programa já identificamos
uma criança com perda total de uma das vistas e
os pais não sabiam. Tivemos caso de estudante
que tinha reprovado e descobrimos um grau alto
na visão. É quando entendemos porque estes
alunos não aprendem ou perdem o ano letivo.
Além dos resultados escolares, observamos uma
melhora na autoestima dos estudantes que foram
contemplados. Em 2019, também trouxeram a
Turma do Dr. Unimed com a realização de uma
formação de contação de histórias para professores
e diretores de escolas municipais e da Apae. Foi um
momento mágico. O Instituto só veio para somar”.

Uso de óculos impacta
no rendimento escolar
Apoiado pela Unimed Vitória desde 2003, o Programa De Olho no
Futuro – Dr. Ubirajara Moulin de Moraes vem beneficiando cada dia
mais estudantes da rede pública municipal da área de abrangência da
cooperativa. Na edição de 2019, foram 20 mutirões com 2.600 alunos
de escolas públicas da Grande Vitória e de Aracruz atendidos, com
634 óculos entregues.
As despesas são custeadas pelo Instituto Unimed Vitória, que
recebeu patrocínio do Sescoop em 2019, pela primeira vez. As
consultas são realizadas por médicos cooperados da Unimed Vitória e
oftalmologistas residentes da Santa Casa de Misericórdia de Vitória,
que entrou como parceira nos últimos três anos. Eventualmente, a
Sociedade Capixaba de Oftalmologia atua como parceira.

Leonardo Reis Milagres
Assessor especial da Secretaria de Educação de Aracruz
18
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AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

O programa tem três fases de atendimento: exame de
acuidade visual, consultas oftalmológicas e entrega
dos óculos. A triagem foi realizada por voluntários
da Unimed Vitória, que receberam treinamento
previamente, de acordo com a metodologia da tabela
Snellen. Na fase das consultas foi utilizado um ônibus
adaptado com dois consultórios e mais um consultório
móvel dentro das escolas. Os alunos passam,
inicialmente, por uma triagem que identifica os casos
que precisam de atendimento médico.

‘‘

Após a consulta, aqueles que necessitam de óculos
recebem o acessório ou são encaminhados para
correções das patologias nas unidades de saúde da
Prefeitura de Vitória. Toda a estrutura que envolve o
programa e os óculos são custeados pelo Instituto
Unimed Vitória.

O desempenho escolar também evoluiu. Em 2019, foi incorporada uma
pedagoga ao programa para verificar o aproveitamento dos estudantes que
receberam óculos. Do total, foi possível analisar dados de 83% dos alunos que
participaram do programa, sendo que 355 foram avaliados quantitativamente
e 171 por meio de fichas descritivas. No comparativo do primeiro trimestre,
quando não estavam utilizando óculos, com o segundo, depois de receberem o
acessório, 73,2% dos estudantes do Ensino Fundamental I apresentaram melhor
desempenho em Matemática e 66,8% em Português. Já entre os alunos do
Ensino Fundamental II, 56,2% tiveram um rendimento melhor em matemática
após o uso dos óculos, e 53,1% em português.

Resolutividade

“Participar como médica cooperada do programa
De Olho no Futuro – Dr. Ubirajara Moulin
de Moraes foi extremamente gratificante e
me deixou orgulhosa da nossa cooperativa,
representada pelo Instituto Unimed. Já participei
de algumas campanhas para diagnóstico
e tratamento dos erros refracionais em
crianças, mas, nesse formato, em que o médico
juntamente ao consultório oftalmológico vai
até as escolas, foi a primeira vez. Só tenho que
parabenizar todos os envolvidos na organização
e execução do projeto, que se mostrou
eficiente e resolutivo. Agradeço também pela
oportunidade de contribuir com um projeto
que, sem dúvida, transforma a vida de muitas
crianças, que poderiam ter seu aprendizado e
sua busca por conhecimento tolhidos por uma
deficiência visual não corrigida”.

Adriana Vieira • Cooperada - Médica oftalmologista
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AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

Concerto para
João foi um dos
espetáculos da
temporada 2019

Espetáculos teatrais
para disseminar cultura e levar lazer
Bem-estar e qualidade de vida passam também pelo
acesso à cultura e ao lazer. É com este olhar que o
Instituto Unimed Vitória promove o Circuito Cultural
Unimed, que chegou à sua 11a edição. Trazendo para
Vitória temporadas anuais regulares, com apresentações
de diferentes linguagens artísticas, como música, dança,
circo e teatro, o Circuito Unimed ofereceu em 2019 cinco
espetáculos.
Visando à promoção da acessibilidade, todos os
espetáculos têm sessões com intérprete de Libras e os
espaços de apresentação são adequados para o acesso
de pessoas com deficiência. Foram disponibilizados 780

ingressos para distribuição gratuita, uma contrapartida
social que beneficiou 12 instituições, e oferecidos
descontos para os clientes, com 833 entradas vendidas,
possibilitando que um maior número de pessoas assista
às apresentações.
Os cooperados e os colaboradores que aderiram ao
Programa RIR também puderam participar da escolha
da peça de encerramento do Circuito em 2019. Por meio
de uma enquete on-line, eles optaram pelo espetáculo
“Todos por Um”, com o comediante Marco Luque. A
iniciativa bem-sucedida será adotada para definição de
toda a programação do Circuito Cultural em 2020.
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‘‘

Impactos
positivos

“É um trabalho muito importante realizado
pelo Instituto Unimed Vitória nas escolas.
Na Serra, começamos a parceria em 2017. As
peças de teatro realizadas trabalham de forma
lúdica temas muito relevantes, como doação de
órgãos e alimentação saudável. As escolas que
recebem o teatro sempre perguntam quando
vai ter mais. As crianças se envolvem com o
assunto e temos bons resultados. Também
recebemos o programa De Olho no Futuro –
Dr. Ubirajara Moulin de Moraes. Ele impacta
diretamente na alfabetização. Encontramos
criança com sete graus de miopia que a família
não sabia. Como não enxerga, ela não consegue
consolidar a alfabetização. Quando passa
a usar óculos, além de ter um desempenho
escolar melhor, o comportamento também
muda. Tivemos depoimentos de famílias que
relataram que, após a entrega dos óculos, o
comportamento em casa melhorou”.

Leidia Lima de Souza da Silva
Assessora Pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação da Serra

Envolvimento
que gera resultados

AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

O engajamento de colaboradores e cooperados da Unimed Vitória também
refletiu em outras ações coordenadas pelo Instituto. Uma delas foi a
segunda edição do Arraiá Solidário, que arrecadou duas toneladas de
alimentos não perecíveis com os ingressos. A venda de comidas e bebidas
das barracas no dia do evento somou o valor de R$ 15.224,00. As doações
beneficiaram sete instituições.
Outra iniciativa com grande adesão foi a Campanha do Agasalho. Os
colaboradores e os cooperados doaram peças de roupas de frio, que foram
distribuídas para moradores de rua por meio de um projeto realizado por
uma médica cooperada.

Mudança

‘‘

“Conheci os cursos realizados pelo Instituto Unimed Vitória por meio de um
amigo. Sou atendente de papelaria e o curso de Marketing Pessoal contribuiu
muito com meu dia a dia. Eu mudei a minha forma de falar, de andar e até de me
comunicar com as pessoas. Mudei minha postura no trabalho, me tornando uma
pessoa mais séria. A realização do curso é uma melhoria no bairro porque ajuda os
desempregados e os mais jovens, preparando para o mercado de trabalho. Eu vejo
a comunidade honrada por ter um desenvolvimento como este.”

Rafaela Lima de Souza • Moradora de Jardim Tropical, na Serra
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A Campanha do Agasalho e
o Arraiá Solidário também
estiveram entre as iniciativas
do Instituto

AÇÃO
E PARTICIPAÇÃO

Doação de órgãos
em evidência
A campanha “Sou Doador de Órgãos”, realizada pelo Instituto
Unimed Vitória há quatro anos, movimentou as redes sociais em
2019. No período de 28 de agosto a 27 de setembro, quando se
comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos, a campanha atingiu
mais de 1,8 milhão de pessoas nas mídias digitais, com o filtro e os
gifs do #quefiquedito tendo sido utilizados mais de 217 mil vezes.
A iniciativa, que tem o objetivo de incentivar as pessoas a declararem
sua vontade de serem doadoras de órgãos, contou, novamente, com
tatuagens autoadesivas.

A campanha de doação de órgãos foi um
sucesso também nas redes sociais em 2019

Uma inovação foi a realização de duas
tatuagens reais, ao vivo, durante o
lançamento da ação, feitas pelos tatuadores
Kessy Borges e Diego Perovano, idealizadores
das tatuagens usadas na campanha. A
mensagem também foi estampada em um
muro na avenida Marechal Mascarenhas de
Moraes, em Vitória. O trabalho foi feito pelo
Coletivo Cores que Acolhem, um grupo de
artistas que dissemina a arte visual urbana,
transformando e humanizando espaços
públicos.
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Ação da Geladeira
Mágica no Dia Nacional
de Combate ao Câncer

Educação alimentar
em pauta nas escolas
Para incentivar bons hábitos alimentares entre as crianças,
o Instituto Unimed Vitória levou a peça teatral “A Geladeira
Mágica” para cinco escolas públicas de Cariacica, Serra, Viana,
Vila Velha e Vitória. Desenvolvido a partir de uma demanda
da instituição para trabalhar o tema educação alimentar com
as crianças, o espetáculo conta a história de dois primos que
descobriam delícias na cozinha da avó enquanto ela buscava
legumes e hortaliças frescos para o almoço. No total, foram
dez apresentações assistidas por 2.053 alunos. A peça foi
apresentada pela Quebra-Cabeça Cia de Teatro. Seu enredo
também foi registrado em um livro ilustrado, distribuído nas
escolas para trabalhar com as crianças.

PROJETOS
APOIADOS

Multiplicando
para chegar mais longe
Investir em projetos e iniciativas sociais é acreditar
que é possível mudar a comunidade local por meio do
desenvolvimento de crianças e adolescentes. É com este
olhar que o Instituto Unimed Vitória patrocina projetos que
têm foco na promoção da saúde e que estejam localizados na
região do entorno das unidades próprias da Unimed Vitória.
Todas as iniciativas apoiadas são selecionadas por meio
da Política de Patrocínios do Instituto Unimed Vitória e
aprovadas pelas Leis de Incentivo Fiscal, tendo como foco a
promoção da saúde por meio da cultura, do desenvolvimento
comunitário, da educação e do esporte. As informações são
disponibilizadas no site da instituição, que traz todas as
orientações necessárias para solicitar patrocínio.

Em parceria com o cliente
empresarial Autoglass, a Turma
do Dr. Unimed realizou uma
ação na Creche Pequeno Lar
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‘‘

Conhecimento

“Comecei no Arremessando para o
Futuro há 18 anos. Tinha começado a
jogar basquete em um projeto gratuito
no contraturno da escola e, no ano
seguinte, o projeto começou. Depois
de participar como jogador me tornei
estagiário e, desde 2014, sou treinador,
ensinando basquetebol. Foi um ciclo
completo. Sou morador do bairro e as
crianças que estão aqui são conhecidas,
próximas. Aqui é uma zona de risco e
o projeto ajuda a mudar realidades.
Trabalhamos a vertente social do
esporte e posso passar a minha
experiência de vida para eles. O apoio
do Instituto Unimed Vitória possibilita
que essas crianças pratiquem uma
modalidade esportiva que contribui
com o seu desenvolvimento.”

Diego Renan de Souza
Treinador no Centro de Treinamento Arremessando para o Futuro
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Educação

PROJETOS
APOIADOS

Instituto Ponte • Projeto Bom Aluno
Instituto João XXIII • Feijoada Beneficente
O Coral
Algazarra,
do Instituto
Todos os
Cantos, é um
dos projetos
apoiados
pelo Instituto
Unimed Vitória

Viver • Movimento Nacional de Prevenção ao Uso
de Drogas

Desenvolvimento Comunitário
Associação de Moradores de Bento Ferreira
Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo
(Assomes) • Clube dos Oficiais
Grupo Nação • Central de Compras do Bem
Movimento Comunitário de Itararé
Pesquisa Saberes e Fazeres • Ateliê de Ideias

Além dos dez projetos apoiados com a verba do Programa RIR, o
Instituto também contribuiu com outros 15 projetos, iniciativas e
instituições por meio de recursos diretos e serviços.

Saúde
17º Dia Mundial da Voz • Sociedade
Capixaba de Otorrinolaringologia

No eixo Desenvolvimento Comunitário, onde se concentram as ações no entorno das principais
unidades da Unimed Vitória, um importante parceiro é o Ateliê de Ideias, uma agência de apoio e
fomento ao desenvolvimento local sustentável. A instituição, que atua com ênfase no atendimento
a comunidades urbanas de baixa renda na região da Grande Vitória, conta com o apoio da Unimed
Vitória desde 2006.
Outra iniciativa é o Algazarra Coral (Instituto Todos os Cantos), que atua no ensino de música por
meio do canto coral. O diferencial do projeto é inserir a música clássica na vida dos adolescentes
e jovens, agregando no trabalho de musicalização lições de cidadania e de superação das
dificuldades. O projeto tem reconhecimento nacional e realiza inúmeras apresentações no Estado,
além de participar de importantes festivais pelo país.
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Associação dos Diabéticos do Espírito Santo
(Adies)
Associação Capixaba contra o
Câncer Infantil (Acacci)
Banco de Leite do Hospital Dório Silva
Campanha de Doação de Medula Óssea
Eventos do Dia Mundial do Rim • Hospital
Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam)
Evento Doação de Órgãos • Central de
Doação de Órgãos
IV Jornada Capixaba de Prevenção do Câncer
Intestinal e evento Dia Nacional de Combate ao
Câncer • Sociedade Capixaba de Oncologia

Projetos apoiados

PROJETOS
APOIADOS

pelo Programa RIR em 2019
Projeto

Instituição

Objetivo

Circuito Cultural Unimed - Ano 12

Instituto Unimed Vitória

O Circuito Cultural Unimed é um dos mais importantes
projetos de difusão cultural do Espírito Santo.

Turma do Dr. Unimed

Instituto Unimed Vitória

Projeto de atividade teatral voluntária, que desenvolve um circuito de alegria
e humanização com visitas em hospitais, asilos e instituições filantrópicas.

Algazarra Coral

Instituto Todos os Cantos

Projeto de ensino de música, por meio do Canto Coral, para crianças e jovens
em situação de risco social da Grande Vitória.

Esporte do Bem

Instituto Unimed Vitória
Instituto Viva Vida

Atende crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade em situação de risco
social, moradores do Território do Bem, em Vitória, por meio do ensino do
futebol de campo, basquetebol e futsal.

Instituto Viva Vida

Atende crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em situação de risco social,
moradores do município de Vila Velha, por meio do ensino do basquetebol.

Arremessando para o Futuro

Judô Bushidô

Educando Através do Esporte
Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FIA
Fundo Municipal de Apoio
à Política do Idoso – FUMAPI
Centro Integrado em
Reabilitação para pessoa com
deficiência intelectual e/ou múltipla

Lei

Valor

Cultura

R$ 1.311.147,16

Esporte

R$ 865.212,69

R$ 102.784,04

Associação de Intervenção Familiar do ES

Atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de risco social,
moradores do município de Serra, por meio do ensino de judô.

Centro de Treinamento Vila Velha

Atende crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em situação de risco
social, moradores da micro região 5 (Normília da Cunha), em Vila Velha,
por meio do ensino do futebol de campo.

Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente de Cariacica – COMDCAC

Os recursos serão repassados em 2020 via edital aos
projetos das instituições cadastradas no COMDCAC.

FIA

Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso de Cariacica – COMDIC

Os recursos serão repassados em 2020 via edital aos
projetos das instituições cadastradas no COMDIC.

Idoso

Associação Pestalozzi de Ecoporanga/ES*

Permite que pessoas com deficiência do município de Ecoporanga (ES) e com
encaminhamento pelo SUS alcancem uma melhor autonomia e participação efetiva
nos projetos de vidas pessoais e sociais, por meio dos serviços de reabilitação e habilitação.

Pronas/PCD

R$ 19.445,00

R$ 299.578,47

Total = R$ 2.605.367,36
•Na região de atuação da Unimed Vitória apenas dois projetos foram aprovados no PRONAS, apoiados por outra
empresa. PRONON: Não houve nenhum projeto aprovado no Espírito Santo e em todo Brasil foram menos de 30
projetos aprovados. Por isso, não foi possível o repasse no valor de R$ 299.578,43.
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Reciclagem ajuda a
financiar projetos sociais
O cuidado com o meio ambiente fez o Instituto direcionar o seu olhar para
os resíduos gerados pela Unimed Vitória. Dessa forma, sucatas de obras e
papéis passaram a ser comercializados, com o objetivo de ajudar a financiar os
projetos apoiados pela instituição.
Os itens são repassados para empresas licenciadas, que têm a função de fazer
a reciclagem do que é recolhido e devolvê-lo à cadeia produtiva. A iniciativa
começou em março de 2019 e, em dez meses, arrecadou R$ 26.719 com
a venda de 7.135 quilos de materiais, sendo 845,40 quilos de sucata e de
6.290,00 quilos de papéis de escritório.
Essa é apenas uma das ações ambientais
do Instituto visando à sustentabilidade, ao
consumo consciente e à redução do desperdício
na cooperativa.
A campanha “Eu Ajudo na Lata” é outro
exemplo, que consiste no descarte de lacres
de latas de alumínio nos postos de coleta
disponíveis nas unidades da Unimed Vitória.
O valor arrecadado com a venda do material
é revertido em benefício de Pessoas com
Deficiência (PCD) a partir da compra de
cadeiras de rodas e outros objetos que
venham contribuir com a acessibilidade
e facilitar o dia a dia.

Há, ainda, a coleta seletiva de resíduos em todas
as unidades da cooperativa. Em 2019, a iniciativa
resultou no recolhimento de 164.596 quilos de
resíduos infectantes, 5.562 de químicos, 12.128
de recicláveis, 438.941 orgânicos e 170.159 de
resíduos para descontaminação (infectantes e
químicos).
Já a Geladeira de Livros Compartilhados utiliza o
eletrodoméstico para abrigar uma série de livros
que podem ser acessados de forma gratuita por
colaboradores, cooperados e clientes. A biblioteca
móvel foi a solução encontrada para estimular
o hábito da leitura e impedir que a geladeira em
desuso fosse para o aterro sanitário.
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‘‘

Consolidação

“A área ambiental vem se
consolidando cada vez mais
no Instituto Unimed Vitória
e, consequentemente, na
cooperativa. As ações de maior
destaque na parte ambiental,
em 2019, foram a reciclagem
dos resíduos e o apoio na
elaboração dos relatórios
referentes aos processos de
licenciamento ambiental de
várias unidades. Continuamos
trabalhando a conscientização
dos colaboradores dentro
do Programa Colaborador
Sustentável, realizando campanha
sobre o consumo consciente da
água, energia e o descarte correto
dos resíduos.”

Carla Roberty de Carvalho
Presidente da Comissão de Gerenciamento
de Resíduos e Analista Socioambiental
do Instituto Unimed Vitória

MEIO
AMBIENTE

A venda de sucata foi iniciada no final de 2018,
quando o Instituto Unimed Vitória foi acionado
para dar a destinação ambientalmente correta para
alguns restos de obras do Hospital Unimed Vitória.
Junto com a coordenação de Manutenção da
cooperativa foi identificada a possibilidade de, além
de destinar esses materiais de forma correta, obter
algum valor com a sua venda. O Instituto buscou
fornecedores regularizados, que comprassem esses
materiais e que o destino final fosse a reciclagem,
tornando esse procedimento em 2019 uma rotina
na Unimed Vitória.

Além das sucatas, também estão sendo vendidos papéis
utilizados por toda a cooperativa. Antes, uma parte desse
material era descartado em aterros sanitários. Hoje, além de
ser destinado para a reciclagem, o valor obtido com a venda é
repassado para apoio a projetos socioambientais.
Mobilização

‘‘

“A gestão de resíduos gerados da Unimed Vitória
ganhou um novo parceiro, o Instituto Unimed. A equipe
da manutenção se mobilizou para destinar os resíduos
de obras em prol de projetos socioambientais. As
sucatas foram vendidas e o dinheiro destinado para este
fim. Além disso, o material recolhido é transformado em
novos produtos.”

Julyano Rigoni • Gerente de Manutenção e Engenharia da Unimed Vitória
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Projeto Oásis
- Associação
Ateliê de
Ideias (Vitória)

MEIO
AMBIENTE

Destino certo
para cartões vencidos
Parte das carteirinhas de planos de saúde vencidas
ganha descarte adequado com a máquina Papa Cartão,
onde são depositadas e trituradas. O processo é feito
sem necessidade do uso de energia e, em 2019, resultou
em 815 quilos do material, que foram transformados
em novos cartões e em cadernos. Em 2019, o Instituto
disponibilizou a máquina para um cliente empresarial
da Unimed Vitória pelo período de duas semanas. Na
ocasião, foram recolhidos cerca de mil cartões.

Resíduos Recicláveis Recolhidos
Resíduos

2018

2019

Embalagem Cartonada (caixas de Tetra Park)

736 quilos

805 quilos

Lacres de latas de alumínio

75 quilos

35 quilos

Cartões em PVC

56 quilos

64 quilos

Pilhas e baterias

96 quilos

179 quilos

A máquina Papa Cartão foi levada para um
cliente empresarial em 2019
28
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Pelo sétimo ano consecutivo,
a Unimed Vitória recebeu o
reconhecimento do QualiAR,
da Federação das Empresas de
Transportes do Espírito Santo
(Fetransportes), por conta do
seu comprometimento com a
redução da emissão de poluentes
na atmosfera. A cooperativa
concorreu ao prêmio e foi
prata com os veículos do SOS
Emergências Médicas e com os
geradores do hospital.

MEIO
AMBIENTE
Comissão de
Gerenciamento
de Resíduos

O Instituto, ao longo do ano, também
contribuiu para reforçar junto aos
colaboradores da cooperativa a importância
do cumprimento da Resolução Normativa
32, sobre segurança e saúde no trabalho
em serviço de saúde, e da Resolução de
Diretoria Colegiada 222, sobre boas práticas
de gerenciamento de resíduos de saúde.

Conscientização e ações
de preservação ambiental
O cuidado com o meio ambiente também é um dos
pontos de atuação do Instituto Unimed Vitória.
Por meio do Programa Colaborador Sustentável,
desenvolvido dentro da Unimed Vitória, é realizado
um trabalho de conscientização dos profissionais da
cooperativa no que diz respeito ao uso racional desses
insumos. Ainda são desenvolvidas diversas iniciativas
que visam à redução do consumo de água e energia,
além da menor emissão de poluentes na atmosfera.
Campanha Colaborador
Sustentável

A Unimed Vitória ainda conta com a comissão de
gerenciamento de resíduos, que atua desde 2003, e
tem 23 integrantes. O grupo coordena a conduta de
boas práticas e realiza uma série de ações ao longo do
ano, entre elas, campanhas, fiscalizações e treinamento
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anual em todos os setores das unidades assistenciais
da cooperativa.
As atividades de 2019 foram voltadas para garantir
a diminuição dos resíduos infectantes gerados no
Hospital Unimed Vitória. Para isso, a cooperativa
retirou todas as lixeiras de infectantes dos quartos
de precaução padrão, ocasionando a redução de 28
toneladas de resíduo infectante em comparação a
2018, o que representa 18% a menos na geração
deste tipo de resíduo. A iniciativa também refletiu
positivamente no indicador de acidente com
perfurocortante relacionado ao descarte inadequado de
resíduos, não sendo registrado acidente desse tipo no
terceiro e no quatro trimestres de 2019.

DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO COMPARATIVA (Em reais )
Receitas Ordinárias
Receitas Extraordinárias

BALANÇO
FINANCEIRO

Receitas com Gratuidades

Em 31 de dezembro
2019
715.844,03
161,32
704.678,23

Receitas com Eventos

0,00

Demonstração
do Resultado

Outras Receitas

0,00

Instituto Unimed Vitória
CNPJ: 17.296.111/0001-90

(-) Despesas com Manutenção das Instalações

Receitas com Restrição

118.900,00

(-) Despesas com Serviços de Terceiros

109.533,75

(-) Despesas com Materiais

(-) Outras Despesas Administrativas
(-) Despesas Operacionais/Administrativas

0,00
29,70
4.184,43
0,00

(-) Despesas Tributárias

2.037,08

(-) Despesas com Repasses

1.200,00

Total de Despesas Administrativas

116.984,96

(-) Despesas com Projetos

315.077,27

Total de Despesas com Projetos

315.077,27

(-) Despesas com Patrocínios
Total de Despesas com Patrocínios

447.351,83
447.351,83

(-) Despesas Extraordinárias

63,66

Total de Despesas Extraordinárias

63,66

(-) Depreciação e Amortização do Patrimônio

114,00

Total de Depreciação e Amortização do Patrimônio

114,00

(-) Despesas com Gratuidades

704.678,23

Total de Despesas com Gratuidades

704.678,23

Receitas Financeiras
(-) Despesas Financeiras
DÉFICIT DO EXERCÍCIO
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9.135,97
24,88
(35.575,28)

Fernando Ronchi
Presidente
Roberto Shulze
Contador CRC 006880/0 ES
CPF: 793.096.157-53

BALANÇO
FINANCEIRO

Parecer do
Conselho Fiscal

Vitória - ES, 3 de abril de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS CONTAS E AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO INSTITUTO UNIMED VITÓRIA,
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Instituto Unimed Vitória
CNPJ: 17.296.111/0001-90

O Conselho Fiscal do INSTITUTO UNIMED VITÓRIA, no exercício de
suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado as contas e
as demais peças contábeis, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do
Resultado do Exercício e as Aplicações de Recursos, relativas ao período
janeiro a dezembro do exercício de 2019, e, tomando como base o
parecer mensal exarado pelo assessor contábil deste Conselho Fiscal
é de opinião que as contas e as citadas peças examinadas condizem
com os documentos que serviram para os lançamentos contábeis e
refletem com exatidão a situação patrimonial e financeira do Instituto
Unimed Vitória, motivo pelos quais foram aprovadas.

Luiz Carlos Paier (presidente)
Lúcia Margareth Perini Borjaille (vice-presidente)
Jean Pierre David de Oliveira

Fernando Ronchi
Presidente
Obs.: reunião realizada por videoconferência por conta
de ação de prevenção de contágio da Covid-19.
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Roberto Shulze
Contador CRC 006880/0 ES
CPF: 793.096.157-53

BALANÇO
FINANCEIRO

Relatório
da Auditoria
Instituto Unimed Vitória
CNPJ: 17.296.111/0001-90
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