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Informação,
esperança e afeto:

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

uma nova forma de atuar
A pandemia da Covid-19 trouxe um cenário desconhecido, de incertezas e
desafios, que reforçou ainda mais a importância da solidariedade, da empatia
e do papel do Instituto Unimed Vitória nas comunidades da área de atuação
da cooperativa. Diante de tantas dificuldades, a proatividade do Instituto,
inclusive mobilizando e engajando o voluntariado, em especial cooperados
e colaboradores da Unimed Vitória, além de parceiros externos, muito nos
orgulhou.
Como adaptação à nova realidade, várias ações migraram para o virtual,
proporcionando novos aprendizados e exigindo de nós posturas inovadoras para
chegar até as pessoas e dar o apoio que elas tanto precisavam no momento.
Já as iniciativas presenciais foram realizadas seguindo todos os protocolos de
prevenção, levando informação, esperança e afeto.

Entre as ações realizadas está, logo no início da pandemia, a distribuição de
cestas básicas, máscaras, material de limpeza e kits de higiene, priorizando a
aquisição junto ao comércio local, com o objetivo de gerar renda. Numa outra
frente, o 12º Circuito Cultural Unimed ocorreu todo on-line, com os espetáculos
apresentados 100% por grupos teatrais capixabas, da mesma forma buscando
proporcionar oportunidades para atores, diretores e produtores do setor.
Fomos desafiados, ainda, a avançar em novos projetos próprios que já estavam
no nosso radar, mas que foram antecipados para 2020 pelo contexto da
pandemia: o Saúde Habitacional, o Esporte do Bem e o Coral Unimed Vitória.
Com o primeiro projeto, entregamos a reforma de duas moradias em situações
sanitárias precárias, e outras duas serão finalizadas até março de 2021,
no Território do Bem, na região do Hospital Unimed.

Ficamos extremamente felizes com o nível de amadurecimento
que construímos nos últimos anos, avançando na estrutura de
governança e na profissionalização, preservando a nossa essência.

A missão foi transformar essas casas em locais mais saudáveis e com
melhorias que geram saúde e previnem doenças, inclusive a Covid-19. Já
o incentivo ao esporte e ao canto, contemplados nos outros dois projetos,
buscam contribuir com a promoção da saúde física e mental das pessoas.
O Instituto Unimed Vitória doou recursos para a criação de dez leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Camilo, instituição
filantrópica de referência no município de Aracruz e que tem atuação
importante no atendimento da população da região. Na área ambiental, a
entrega de mudas de ipê amarelo a pacientes curados da Covid-19 e que
tiveram alta do Hospital Unimed marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente, um
ato simbólico de vida e esperança.
O ano de 2020 também resultou em aspectos muito positivos, como o
aumento do engajamento das pessoas, fruto da solidariedade despertada pela
pandemia, mas, em especial, das ações que já vínhamos realizando em anos
anteriores, visando dar mais transparência e visibilidade à atuação do Instituto.

Foi mostrando o que e como fazemos, como empregamos os recursos
financeiros e o impacto dos projetos e das ações na qualidade de vida das
pessoas que mais gente se uniu a nós.
Ficamos extremamente felizes com o nível de amadurecimento que
construímos nos últimos anos, avançando na estrutura de governança e na
profissionalização, preservando a nossa essência. Nossas prioridades estão
concentradas no sentido de manter o engajamento, fortalecer as parcerias
externas, atuar com criatividade e inovação e ampliar o alcance das nossas
ações para comunidades de outros municípios, como Guarapari, Aracruz,
Ibiraçu e João Neiva.
Seguiremos firmes e motivados em 2021, pois o Instituto tem um papel muito
relevante no desenvolvimento do terceiro setor no Espírito Santo e para a
Unimed Vitória. Sobretudo, por ter abraçado, ainda muito antes da pandemia
da Covid-19, o comportamento saudável como causa, um conceito que tem
potencial de ressignificar vidas, hoje e para o futuro.

Um ano de
superação e empatia
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Ações de
enfrentamento
à pandemia

Linha do tempo
LIVES SOLIDÁRIAS

Gastronomia e show musical

CESTAS BÁSICAS
E KITS DE LIMPEZA
E HIGIENE

587
kits de higiene
425 e limpeza
cestas
básicas

Foram doados diretamente pelo
Instituto para famílias
de instituições credenciadas.

MARÇO/DEZEMBRO

CARTILHA “O QUE
VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE A
COVID-19”
MAIO

10.000

MÁSCARAS
REUTILIZÁVEIS

para instituições e
famílias da Grande Vitória.
MAIO/DEZEMBRO

O Instituto Unimed
Vitória elaborou uma
cartilha, com informações
divulgadas pelo Ministério
da Saúde, para ajudar as
comunidades a entender e
enfrentar a pandemia.

22 famílias
do Território do Bem e a Associação de
Amigos dos Autistas – Amaes receberam os
valores arrecadados durante as lives.
MAIO/JUNHO

MOVIMENTO SAÚDE & AÇÃO

(Institutos Unimed)

MAIO/DEZEMBRO

25.305
Cestas
kits de higiene
básicas & e limpeza

Foram doados através
do movimento para
famílias cadastradas em
instituições parceiras.

CAPACITAÇÃO DE
PRESIDENTES DE RUA
SOBRE A COVID-19

30 representantes
Encontros virtuais contaram com
aproximadamente 15 representantes
do Território do Bem
MAIO/AGOSTO

Apresentações em redes
sociais direcionadas
para instituições como
hospitais e instituições
filantrópicas.

10 ações

PROJETO
ECONOMIA DO BEM
Distribuição de máscaras descartáveis para
negócios de pequeno porte no Território do Bem.

100

A TURMA DO
DR. UNIMED

empreendedores

JUNHO/OUTUBRO

MAIO/DEZEMBRO

PROJETO
COSTURANDO O BEM
Patrocínio de insumos para confecção
de máscaras descartáveis visando à
geração de trabalho e renda.

06 costureiras

PROJETO SAÚDE
HABITACIONAL
Reforma de quatro casas com
condições sanitárias precárias no
Território do Bem, em Vitória.

JUNHO/OUTUBRO

43
MUDAS DE IPÊ-AMARELO
Distribuídas para pacientes curados
da Covid-19 durante a alta no Hospital
Unimed Vitória, além de pacientes
da Maternidade Unimed Vitória

500 pessoas
JUNHO

pessoas
beneficiadas
entre moradores
e profissionais
contratados

JUNHO 2020/MARÇO 2021
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Iniciativas

priorizam minimizar impactos da Covid-19
Num ano em que toda sociedade precisou dar as mãos e se reinventar, o Instituto Unimed Vitória realizou
uma série de ações visando minimizar os impactos da pandemia da Covid-19, acolher e contribuir para a
proteção e a saúde de pessoas das comunidades da área de atuação da Unimed Vitória.
Confira, a seguir, as nossas mobilizações.

Projeto Saúde Habitacional reforma moradias precárias
Diante da pandemia da Covid-19, as melhorias habitacionais são um
importante aliado, tanto para o cumprimento do isolamento social quanto
para a promoção da qualidade de vida de famílias em situação de fragilidade
socioeconômica. Nesse intuito, o Instituto Unimed Vitória deu início ao
projeto Saúde Habitacional, no Território do Bem. As reformas de residências
começaram em junho de 2020, com duas casas entregues até dezembro, e
outras duas previstas para março de 2021.

As intervenções habitacionais contemplaram banheiros, áreas de serviço,
cozinhas, quartos, estruturas comprometidas, condições de saneamento,
ventilação e iluminação. Idealizado pela Associação Onze8 e pela
Associação Ateliê de Ideias, o projeto foi apresentado ao Instituto Unimed
no final de 2019. Com a pandemia, as instituições adequaram o projeto às
medidas de enfrentamento à Covid-19. Ao todo, 43 pessoas estão sendo
beneficiadas diretamente pelo Saúde Habitacional.
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“

SAÚDE
INTEGRAL

“Sem moradia adequada não há
saúde. Saneamento e moradia são
pilares para se ter saúde, física e
mental. Um lar para chamar de seu,
limpo, adequado, organizado, com
água encanada e esgoto é direito
de todos, é fundamental. Participar
do projeto foi emocionante porque
a casa própria é o sonho de todo
brasileiro. Ver a minha cooperativa
proporcionar isso me fez ter
certeza do comprometimento que
a Unimed tem com a saúde das
pessoas. Que mais ações assim
sejam possíveis”.

O projeto proporcionou melhoras significativas na casa
da faxineira Renata Santos, que antes havia infiltração,
vazamento de esgoto e pouca ventilação

“

9

Dra. Renata da Penha Nascimento Modolo
Médica dermatologista da Unimed Vitória
Participante da entrega das casas
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EMOÇÃO

“

“
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“Minha casa tinha infiltrações, alvenaria precária, várias
goteiras e era muito pequena. A obra começou em junho
de 2020 e deve ficar concluída em março próximo.
Praticamente minha casa está sendo reconstruída. Não tenho
palavras para descrever a sensação de ter a casa reformada.
Só tenho a agradecer a cada um que se dedicou a nos ajudar”.

“

RECURSOS LOCAIS

“

Maria Lúcia Gonçalves Moreira
Diarista - Beneficiada com reforma de casa • Bairro Gurigica – Vitória

“Focamos em atender famílias, contratar profissionais e comprar materiais de estabelecimentos comerciais no Território do Bem e na

poligonal atendida pelo Banco Bem de Perto, no bairro Andorinhas. As ações foram pensadas para tangenciar conceitos da Economia Solidária,

buscando empregar os recursos no mesmo território de atuação e, possivelmente, ampliar o número de pessoas indiretamente beneficiadas pelo
Saúde Habitacional. As famílias passam por um processo de reconstrução da autoestima diante da reforma de seus lares e, junto da Associação
Ateliê de Ideias, passam a ter uma melhor aproximação das ações de desenvolvimento comunitário promovidas pela entidade”.

Ivan Rocha • Arquiteto e urbanista • Membro da Associação Onze8
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O Intituto doou
insumos para
confecção de
máscaras para
um coletivo de
costureiras

Mais de 10 mil
máscaras reutilizáveis
para comunidades
A obrigatoriedade do uso de máscara, logo nos primeiros meses
da pandemia, trouxe um dificultador adicional, além do não hábito
de utilização do acessório de prevenção, para parte da população: a
falta de recursos financeiros decorrente do desemprego, inclusive de
diversos membros numa mesma família. O Instituto Unimed Vitória
doou 10.000 máscaras reutilizáveis a moradores das comunidades do
Território do Bem e a instituições da Grande Vitória e de Ibiraçu.

“

“

PREVENÇÃO

“As pessoas precisavam usar máscara, mas, muitas delas, desempregadas, perderam a fonte de renda. Como então falar para usarem máscara,
se não tinham? Sem falar que inicialmente tínhamos muito receio de uma grande propagação da Covid-19 no Território do Bem, devido às

condições sanitárias precárias de muitas residências. Se foi e está sendo muito difícil para pessoas que moram em áreas mais nobres, imagina

para as comunidades mais carentes? Por isso, a distribuição de máscaras foi uma ação providencial, que deu mais segurança na prevenção ao vírus”.
Cosme Santos de Jesus • Presidente do Grupo Nação
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ACESSO À
INFORMAÇÕES
QUALIFICADAS

“

“Como identificamos a necessidade
de capacitar formadores de opinião,
para repassarem conhecimentos
às comunidades, entendemos
que seria fundamental ter algo
formatado para a pessoa revisitar a
informação quando tivesse dúvida
ou quando fosse questionar algum
posicionamento inadequado. Ficou
um recurso didático importante para
os Presidentes de Rua, inclusive para
ajudar no combate às fake news”.

“

Denise Biscotto
Coordenadora de projetos da Associação Ateliê de Ideias
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Cartilha:
o que você precisa
saber sobre a
Covid-19:
Com o objetivo de orientar as comunidades do Território
do Bem, o Instituto Unimed Vitória elaborou, em maio,
uma cartilha com informações sobre a Covid-19. A ação,
em parceria com o Centro de Educação Continuada
da Unimed Vitória, nasceu da observação de que as
pessoas estavam assustadas e carentes de informações
de fonte de credibilidade, sobre a pandemia.
A cartilha, virtual, de forma simples e didática, abordou
como o novo coronavírus é transmitido, os sintomas,
como se proteger, cuidados ao chegar em casa,
como lavar as mãos corretamente e como proceder
caso alguém da mesma família fique doente. Além
do material educativo, foi realizada capacitação de
Presidentes de Rua para atuarem conscientizando
vizinhos e outras lideranças para a difusão de
informação, articulado pela Associação Ateliê de Ideias.
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A capacitação
aconteceu de
maio a agosto,
com encontros
semanais virtuais

Capacitação de
Presidentes de Rua
ajuda a disseminar
informações
Fazer com que as informações sobre a
Covid-19 chegassem até as comunidades de
forma correta, rápida e bem orientativa era
um aspecto fundamental para a prevenção
da transmissão do vírus. Por isso, o Instituto
Unimed Vitória, em parceria com a Associação
Ateliê de Ideias, capacitou 30 Presidentes
de Rua, lideranças que atuam como
representantes das comunidades do Território
do Bem, composto pelos bairros São Benedito,
Bairro da Penha, Itararé, Consolação, Gurigica,
Bonfim, Jaburu, Floresta e Engenharia.

“
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LIDERANÇAS

A capacitação, realizada de maio a
agosto de 2020, contou com encontros
inicialmente semanais, com participação de
profissionais da educação continuada e
de psicólogos da Unimed Vitória. Como
suporte para a disseminação de informações,
foram produzidos uma cartilha e um
quiz, disponibilizado com um link, com
perguntas sobre o novo coronavírus e
opções de resposta. Depois, eram exibidas
as alternativas corretas e as devidas
explicações.

“

“A capacitação foi muito
importante para orientar as
pessoas com relação aos riscos da
Covid-19 e à necessidade de se
precaver. Inclusive, nos ajudou a
identificar novas pessoas locais
com espírito de liderança. Esse
projeto deu luz a essas pessoas”.
Valmir Rodrigues Dantas
Técnico de desenvolvimento comunitário
no Bairro São Benedito
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O BÁSICO NA
HORA CERTA

Cestas básicas e kits de limpeza
e higiene para famílias
O Instituto Unimed Vitória doou 587 cestas
básicas e 425 kits de higiene e limpeza para
famílias em situação de vulnerabilidade social
cadastradas junto a instituições apoiadas.
A compra dos materiais buscou privilegiar
pequenos comércios dos próprios bairros,
visando fortalecer a economia impactada pelas
ações de isolamento.

“

A distribuição
foi realizada de
maio a dezembro,
com instituições
parceiras

As máscaras foram distribuídas em unidades
de saúde pública em Vitória, bancos
comunitários, lideranças comunitárias e
em cestas básicas doadas. Foram doadas
máscaras também para uso dos profissionais
da Prefeitura Municipal de Vitória que atuam
junto à população em situação de rua e para a
Guarda Municipal de Vitória.

“

“Os moradores agradecem
sempre que nos encontram,
pois o benefício chegou na hora
certa. Nós também conseguimos
mais cestas básicas com outros
parceiros, o que foi fundamental
no apoio às famílias.

Ailton Monteiro Filho
Presidente do Movimento Comunitário de Itararé
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Institutos Unimed realizam
Movimento Saúde e Ação em
apoio às comunidades
O Movimento Saúde e Ação, que reúne
sete institutos do Sistema Unimed,
incluindo o Instituto Unimed Vitória, em
2020 realizou campanha solidária para
minimizar os impactos da pandemia:
arrecadou recursos para a aquisição de
alimentos, produtos de limpeza e máscaras
para atender famílias em situação de
vulnerabilidade. A ação resultou numa
arrecadação de R$ 4.124.167,55, sendo
destinados ao Instituto Unimed Vitória
R$ 82.024,74, beneficiando, por meio de
instituições cadastradas, 631 famílias no
Espírito Santo.*
Entre os municípios contemplados
com cestas básicas e kits de higiene
*As compras foram realizadas junto a comércios locais

estão Cariacica, Ibiraçu, Guarapari, Serra,
Vitória e Vila Velha. Todos os protocolos
sanitários foram seguidos durante a
entrega dos produtos, que contou com
a parceria de associações que atuam
em projetos sociais nas comunidades
e cadastraram previamente as famílias
que mais necessitavam de auxílio no
momento.
O Movimento Saúde e Ação é formado
pelos institutos da Central Nacional
Unimed (São Paulo), Dr. Miguel Soeiro
(Sorocaba), Fortaleza, Londrina, Vitória,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As
arrecadações foram realizadas por meio
do site www.saudeacao.org.

A entrega das cestas
básicas e dos produtos de
limpeza beneficiou 631
famílias no Espírito Santo
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VULNERABILIDADE

“
Ajuda bem-vinda
“Ao todo, foram mais de 85 cestas básicas compradas no nosso supermercado, o que foi muito importante
porque já estávamos com problemas devido à pandemia. De março a maio, foi um período bom, com as
pessoas comprando, mas, em junho, as vendas começaram a cair, porque muita gente havia feito estoque de
mercadorias em casa. Só em dezembro que fomos ter de novo um aumento nas vendas. Por isso, a compra
das cestas pelo Instituto Unimed Vitória nos ajudou bastante. As doações foram para pessoas e instituições
que precisavam e ainda precisam de ajuda. É uma sensação muito boa saber que a ação nos ajudou e que
também ajudou outras pessoas. Toda ajuda é muito bem-vinda”.
Paulo Cesar Mendes Pazeto • Proprietário do Nossa Rede Supermercados, Bairro da Penha - Vitória

“

O Casal Messias e Miriam, da Padaria do Messias,
foi um dos pequenos negócios locais em que as compras
dos produtos foi realizada

“A Campanha Solidária no
CVDVIDA teve como objetivo
amenizar a situação que se
encontravam as famílias, que
com a Covid-19 atravessavam
um momento ainda maior de
vulnerabilidade econômica e
social. A iniciativa contribuiu
para o fortalecimento do vínculo
com as famílias e reforçar o
cuidado com um público mais
propício à contaminação do
novo coronavírus”.

Álvaro Landgraf
Diretor Administrativo do CVDVIDA
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Lives Solidárias
O Instituto Unimed Vitória também levantou recursos por meio de lives
solidárias. A primeira delas, em maio, contou com a presença do chef Juarez
Campos, que comandou uma oficina gastronômica. O segundo evento foi
o StudiOn, realizado em junho, com show conduzido por cooperados que
também são músicos.
Ambos os eventos virtuais foram abertos ao público e arrecadaram, juntos,
R$ 3.890,00. O valor foi repassado para o instituto E-Dinheiro – moeda
digital que circula no Território do Bem, beneficiando famílias do bairro
Jaburu –, e para a Associação de Amigos dos Autistas (Amaes).

“

CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

Na Live Studion
- música e
solidariedade
fazem bem
para a saúde,
o cooperado
Jajá Mattos
participou como
vocalista

“
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“O Instituto sempre nos abre as portas para eventos que oportunizam arrecadação de recursos. Faz a solidariedade circular e assim
contribui de forma direta para a conscientização e a divulgação do autismo. A live realmente foi um show! Reforçamos a divulgação e
muitas famílias da nossa instituição assistiram, prestigiaram e fizeram comentários com muitos elogios”.
Pollyana Paraguassú • Presidente da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes)
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DE CASA,
EM SEGURANÇA

“

“O projeto teve como objetivo
gerar renda para nós, costureiras,
e, ao mesmo tempo, incentivar
a comunidade a usar máscara
como prevenção. Após receber
os materiais, cada uma de
nós trabalhou da sua casa,
com segurança e no próprio
ritmo. Parte das máscaras foi
distribuída gratuitamente e outra
vendida por um preço simbólico,
o que foi importante para todos”.

“

Josiane N. Vieira da Silva
Costureira
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Projeto Costurando o Bem gera
trabalho e renda para costureiras
O desemprego, somado à
demanda de máscaras, resultou
no projeto Costurando o Bem, que
de junho a outubro possibilitou
que muitas costureiras tivessem
a oportunidade de ter trabalho e
renda. O Instituto Unimed Vitória
fez a doação de insumos para a
confecção dos acessórios de tecido
a seis costureiras do bairro Jaburu.
Preocupada com a obrigatoriedade
do uso de máscaras e a falta
de recursos das pessoas para a
compra, a própria comunidade
acionou a Associação Ateliê de
Ideias, que buscou o Instituto
Unimed Vitória como parceiro.

Costureiras do bairro
Jaburu beneficiadas pelo
projeto
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O empreendedor
Jhones Teixeira
Silva tem uma
lanchonete no
bairro Jaburu, em
Vitória

Economia do Bem
contribui para
fortalecer pequenos
empreendimentos
O Instituto Unimed passou a apoiar em 2020 o Projeto
Economia do Bem, desenvolvido pela Associação Ateliê de
Ideias desde 2018, visando contribuir com a formação de
empreendedores no Território do Bem. A atuação do Instituto
compreendeu o fornecimento de máscaras e álcool para cerca
de 100 empreendedores, de junho a outubro.

“

“

INICIATIVAS SIMPLES

“Muita gente perdeu o emprego e passou a empreender, além de a concorrência ter aumentado. Por isso, foi muito importante
ter contado com o apoio do Instituto Unimed Vitória. O empreendedor estava assustado, os insumos aumentando muito de preço e ele
não tinha como investir. São muitas vezes iniciativas simples que ajudam a manter de pé quem está enfrentando muita dificuldade”.
Marly Rodrigues • Fórum da Juventude do Território do Bem
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“

VIDA E CURA

“O objetivo da ação foi ser
proativo com a vida. Como a
Unimed Vitória cuida da vida
das pessoas, essa parceria foi
muito especial. Natureza é
vida e a muda de ipê amarelo
simbolicamente representou a
cura e o recomeço das pessoas.
A ideia é remeter as famílias ao
bom momento que foi a cura,
tanto ao plantar a muda quanto
toda vez que a árvore florescer.”

“

Valter Braun
Sócio da Kebis Biscoitos
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Pacientes curados
da Covid-19
recebem muda
de ipê amarelo
Unindo os conceitos de vida e sustentabilidade, o
Instituto, juntamente com a Kebis Biscoitos, fez
a doação de cerca de 500 mudas de ipê amarelo
a pacientes que se recuperaram da Covid-19 e
tiveram alta do Hospital Unimed, em junho, além
de outros da Maternidade Unimed Vitória. As
mudas de ipê amarelo foram acondicionadas em
embalagens recicladas da fábrica de biscoito.
A iniciativa estava alinhada aos pilares de
sustentabilidade da Organização das Nações
Unidas (ONU), de ser economicamente viável e
ecologicamente correta. Nativa da Mata Atlântica, o
ipê amarelo não causa nenhum impacto ambiental
negativo ao meio ambiente ao ser plantada e
costuma florescer entre setembro e outubro. A
iniciativa foi realizada em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente.
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De onde vem

o estímulo
Responsável pelas ações de Responsabilidade Socioambiental
da Unimed Vitória, que é sua mantenedora, o Instituto atua
por meio do apoio a projetos e desenvolvimento de iniciativas
próprias. Tem como papel, nos âmbitos interno e externo, gerar
valor compartilhado, sendo um ponto de atuação na rede.
É uma associação, sem fins lucrativos, independente e com
uma estrutura de Governança própria.
Esse papel faz todo o sentido por ser uma cooperativa que tem no
DNA o cuidado com a comunidade onde está inserida, indicado no
7º Princípio do Cooperativismo: “Preocupação com a Comunidade”.
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Governança:
atuação pautada
na participação e no
engajamento

Baseada no modelo da Unimed Vitória, que tem entre os seus
princípios a participação ativa dos membros e a transparência
nas ações, a estrutura de governança do Instituto Unimed
Vitória é composta pela Assembleia Geral, pelos conselhos
de Administração, Fiscal e Técnico e pela Diretoria Executiva.
Todos os seus membros têm participação voluntária,
integram a Diretoria Executiva da cooperativa e os conselhos
de Administração, Técnico e Fiscal da cooperativa, e estão
engajados com as causas e os objetivos do Instituto.

Pautados por valores éticos, visando garantir a consecução dos
objetivos sociais e assegurar a gestão do Instituto de modo
sustentável, os órgãos de governança (Conselhos de Administração,
Fiscal e Técnico) contam ainda com a participação de superintendentes
e gerentes da Unimed Vitória, e também de apoiadores, sem vínculo
associativo, representando pessoas físicas ou jurídicas. Órgão
soberano, a Assembleia Geral, dentro dos limites legais e estatutários,
é responsável por eleger os membros dos demais órgãos e pela
tomada de decisões em relação às atividades do Instituto. É composta
por oito associados que fazem parte das demais instâncias de
governança.
O Conselho de Administração tem entre suas atribuições o
direcionamento estratégico, enquanto cabe ao Conselho Fiscal
acompanhar a gestão financeira e exercer o controle do orçamento da
instituição, estando subordinado exclusivamente à Assembleia Geral.
Por sua vez, o Conselho Técnico desempenha o papel de acompanhar
e colaborar com o trabalho dos demais, avaliando tecnicamente os
projetos aprovados, com profundidade e detalhamento. Já os membros
da Diretoria Executiva são nomeados pela Assembleia Geral e possuem
como incumbência desenvolver as ações administrativas no Instituto.
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Estrutura de governança

2019-2023

Associados

Conselho Técnico

Carlos Alberto Gomes dos Santos

Karla Toríbio Pimenta –
Unimed Vitória (Presidente)

Fernando Ronchi
Gustavo Peixoto Soares Miguel
Jesse Rangel Tabachi
Karla Toríbio Pimenta

Assembleia
Geral
Conselho
Fiscal

Conselho
Técnico

Mário Tironi Junior –
Unimed Vitória (Vice-presidente)
Adriana Denadai – Grupo Águia Branca

Lucia Margareth Perini Borjaille

Antonia de Oliveira Campos –
Unimed Vitória

Luiz Carlos Paier

Cristina Barbieri – Instituto Américo Buaiz

Rodrigo Rodrigues de Freitas

Diego Dalcamini – Unimed Vitória
Fernando Modenesi - Palco Consultoria

Conselho de
Administração

Conselho de Administração

Gleidi Teixeira - Consultora em Incentivos Fiscais

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
Rodrigo Rodrigues de Freitas

Diretoria
Executiva

Wander Lopes Amorim

Robson Melo – Fundaes
Valentim Sipolatti – Unimed Vitória

Diretoria Executiva
Conselho Fiscal

Cosme Péres (Diretor Executivo)

Luiz Carlos Paier | Presidente

Luiz Fernando Dutra (Vice-Diretor Executivo)

Lucia Margareth Perini Borjaille | Vice-presidente

Claudio Marcos Amaral (Tesoureiro)

Jean Pierre David de Oliveira

Milene Amorim Roncato Mello

Paulo Henrique Martins Bravim (Suplente)
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Comportamento saudável

para enfrentar
os desafios
Desde a sua fundação, em 2012, o Instituto Unimed Vitória
definiu como diretriz, seguindo a vocação da Unimed Vitória,
atuar a partir do conceito de saúde da OMS, que é “um estado
de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas
como a ausência de doença ou enfermidade.”
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Nessa trajetória de oito anos, apoiou iniciativas nesse
sentido, contemplando as áreas de esporte, cultura,
desenvolvimento comunitário, educação e meio
ambiente. Em 2019, a diretriz do Instituto ficou ainda
mais focada quando, a partir de rodadas de debates
com seus dirigentes e a equipe técnica interna,
foi aprovado o reposicionamento para atuação da
instituição: o comportamento saudável, ampliando o
conceito para o bem-estar, para a satisfação com a
vida.
A partir desse foco, o Instituto passou a incentivar
comportamentos ligados a hábitos saudáveis,
como esportes, alimentação adequada e lazer com
qualidade. Assumiu também, como compromisso,
promover o conhecimento na área de saúde mental
e física, por meio da divulgação de informações
qualificadas para as comunidades do seu entorno e
para os seus parceiros, além de patrocinar iniciativas
de inovação no tema comportamento saudável.
O conceito de comportamento saudável trata do
equilíbrio diante dos desafios da vida diária. Leva
em consideração que as sociedades atuais estão
em constante transformação (econômica, política e
social) e expõem o indivíduo a determinantes que
podem influenciar o seu bem-estar, a sua saúde
e a sua qualidade de vida. Trata-se de um grande

desafio que envolve comunidade, educação, vida
familiar, amizades, saúde, habitação, casamento,
nação, vizinhança, padrão de vida e trabalho, tendo
o Instituto Unimed Vitória se juntado de forma
definitiva aos esforços nesse sentido.
Como a perspectiva atual de saúde está direcionada
para a promoção e proteção da saúde dos indivíduos
e das populações, fez todo sentido para o Instituto
abraçar essa causa, apoiando-se na expertise da
Unimed Vitória no assunto. Um forte componente
desse direcionador é o equilíbrio emocional, que é a
base para uma vida saudável. Ao ter consciência do
seu corpo e da importância de prevenir doenças, ter
qualidade de vida e, consequentemente, viver mais, o
ser humano tem a possibilidade de transformação.
Em 2020, a causa do comportamento saudável se fez
presente nas ações de enfrentamento da pandemia
e em novos projetos do Instituto, como o Saúde
Habitacional, o Esporte do Bem e o Coral Unimed
Vitória. Esse conceito também foi disseminado junto
aos principais apoiadores, os médicos cooperados da
Unimed Vitória e toda a rede de parcerias existentes,
que se identificaram e passaram a abraçar o conceito,
o que abre novas possibilidades para iniciativas
inovadoras e arrojadas envolvendo o comportamento
saudável para mais pessoas na sociedade capixaba.
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Redirecionamento do Imposto de Renda – RIR
Os projetos apoiados via renúncia fiscal pelo Instituto Unimed
Vitória como forma de promover o social, a educação, a cultura,
o esporte e a saúde foram adaptados ao cenário da Covid-19.
As ações foram desenvolvidas no formato on-line ou presencial,
seguindo as medidas sanitárias e de higienização.
No total, foram arrecadados R$ 2.625.394,22 com o RIR,
sendo R$ 2.125.394,22 destinados por 821 cooperados e
185 colaboradores, além da contribuição de R$ 500 mil da
Unimed Vitória. O destaque foi a participação recorde, tanto
de cooperados quanto de colaboradores, sensibilizados pelo
momento vivido por toda sociedade com a pandemia.

Número de adesões
Cooperados

Colaboradores

Total

2020

821

185

1006

2019

785

153

938

2018

635

133

769

A peça “Amor de Pai” fez parte da
programação do Circuito Cultural Unimed,
em 2020, que contou com recursos do RIR
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realizados
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O espetáculo
“O canto da
Guerreira” integrou
a programação 2020,
on-line, do
Circuito Cultural

Relatório Anual 2020 • Nosso compromisso hoje, com o futuro

Circuito Cultural Unimed
Mesmo a distância, o Circuito Cultural Unimed levou
alegria, cultura e bem-estar às pessoas por meio
da arte. A abertura da 12ª edição do projeto ocorreu
com o musical “Amor de Pai”, no dia 7 de agosto.
A apresentação contou com a participação dos
cantores capixabas Jeremias Reis, Mariana Coelho
e Renato Casanova, além da atriz Luana Eva, tendo
como cenário o Convento da Penha, em Vila Velha,
um destacado ponto turístico do Estado.

A primeira peça foi em homenagem ao Dia dos Pais,
com o objetivo de celebrar laços de amizade, amor,
alegria, união e fraternidade entre as famílias. Foram
contadas histórias de pais de diversas regiões do
Brasil, que falam sobre a paternidade e as emoções
de ser pai, com muita música brasileira (Tom Jobim,
Rita Lee, Chico Buarque, Milton Nascimento e a
banda capixaba Casaca). Poesias de Adélia Prado,
Elisa Lucinda e Mário Quintana foram declamadas.
O circuito teve ainda, ao longo do ano, o musical
“O Canto da Guerreira”, em homenagem à cantora
e compositora Clara Nunes, e as peças infantis
“A Geladeira Mágica”, “A Dança das Emoções”,
“O Rei de Quase Tudo” e “O Musical Macakids”.
Ao todo, os espetáculos tiveram 17.417 visualizações
em plataformas digitais. O Instituto Unimed Vitória
empregou para a realização do circuito
R$ 357.923,87, beneficiando grupos musicais,
de teatro e produtores locais, gerando trabalho
e renda para aproximadamente 1.000 pessoas.
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Trabalho e renda
“Ao longo de 12 anos ininterruptos, o Circuito Cultural Unimed contribuiu para a formação de profissionais e o
desenvolvimento da cadeia produtiva do entretenimento no Espírito Santo, gerando emprego e renda. Em 2020, teve
um papel ainda mais importante pois, além de proporcionar atrações culturais de qualidade, via Internet, possibilitou
oportunidade de trabalho. Tivemos depoimentos emocionantes, de pais de família, de que estavam há meses sem trabalhar
sem qualquer remuneração, pois o setor cultural foi um dos primeiros a parar com a pandemia. A programação dos
espetáculos foi 100% capixaba, buscando exatamente dar oportunidades para os profissionais locais”.

Wesley Telles • Produtor Cultural responsável pelo Circuito Cultural Unimed
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Turma Dr Unimed
Com o objetivo de humanizar e proporcionar momentos de alegria por
meio da arte em ambientes adversos, a Turma do Dr. Unimed realiza
atividades on-line em hospitais, asilos e instituições filantrópicas
da Grande Vitória. O grupo, com a linguagem do palhaço, busca
aliviar e amenizar o sofrimento de crianças, adultos, idosos e seus
acompanhantes.

As atividades virtuais contaram com produção de vídeos, contação
de histórias, brincadeiras e orientações de prevenção contra o novo
coronavírus. Houve também um bingo, em formato de live, para os
pacientes internados com Covid, além da confecção e distribuição
de kits de desenhos e giz de cera para colorir, com jogos e dicas de
alimentação saudável, nos hospitais participantes.
O projeto também tem como finalidades fortalecer o papel da arte
como propulsora de ações socioeducativas, democratizar o seu acesso
para a população frequentadora desses locais e estimular o exercício da
cidadania, por meio do voluntariado consciente.

Com linguangem de
palhaço, o grupo leva
momentos de alegria
e descontração
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Otimismo
“Em 2020, além de promover brincadeiras, mágicas e outras atividades lúdicas, a Turma do Dr. Unimed levou
mensagens de otimismo para os pacientes que estão passando por algum tratamento ou sendo assistidos
pela equipe médica do hospital, objetivando uma dose extra de ânimo a esses pacientes e suas famílias. O
projeto acredita que, por meio de suas atividades, potencializa e promove a melhoria da saúde integral, física
e emocional dos pacientes”.

Ernandes Zanon Guimarães • Coordenador técnico da Turma do Dr. Unimed

Arte e cultura
“Buscamos sempre levar a arte e a cultura a cenários inusitados. Quando mesmo que virtualmente vamos a um
hospital, a um asilo ou a uma outra instituição, o nosso principal objetivo é transformar o momento. Fazer uma pessoa
que está nos assistindo ou nos ouvindo, por alguns instantes, se desligar do mundo real e ir para o mundo da fantasia,
da mágica e da história, esquecendo um pouquinho da doença e dos problemas. Isso comprovadamente ajuda no
tratamento e na evolução do paciente para que ele receba a alta hospitalar, por exemplo”.

Rodrigo Campaneli • Coordenador Artístico da Turma do Dr. Unimed
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Algazarra Coral

(Instituto Todos os Cantos)
O projeto de ensino de música por
meio do canto coral para crianças e
jovens em situação de vulnerabilidade
social da Grande Vitória adaptou-se à
realidade da pandemia em meados de
março, adotando os ensaios virtuais no
formato “cante de casa”. Ao todo, foram
realizados cerca de 100 ensaios ao
longo do ano.

Adolescentes e jovens
de 12 a 23 anos têm
a oportunidade de
aprender música por
meio do canto coral

Projeto do Instituto Todos os Cantos,
com apoio do Instituto Unimed Vitória,
foi batizado de “Algazarra Coral –
Martinho Lutero Galati” em homenagem
ao maestro brasileiro que marcou o
grupo e faleceu em março de 2020.
Cada turma contou, em média, com 28

alunos entre 12 e 23 anos de idade. Os
repertórios são ecléticos, históricos
e envolvem também outros idiomas,
para que os coristas tenham acesso ao
mundo da música de uma forma global.
Nas atividades, também ganharam
destaque rodas de conversa em alguns
ensaios, que envolveram temas como
uso de drogas, racismo, bullying,
depressão e baixa autoestima, para que
os participantes pudessem expressar
seus pontos de vistas e preocupações.
A equipe de Psicologia da Unimed
Vitória deu suporte aos que
atravessavam problemas emocionais e
necessitavam de apoio psicológico.
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Coral Unimed Vitória
Um sonho realizado
Dentro do escopo do projeto, o Instituto Todos os Cantos
desenvolve as atividades com o Coral Unimed Vitória. As primeiras
iniciativas, em 2020, compreenderam aulas de técnica vocal para
60 participantes selecionados com base em edital com regras e
critérios de participação. Os aprovados foram divididos em três
grupos, com as lições acontecendo por videoconferência.

De suas casas,
médicos cooperados,
colaboradores e clientes
participaram das
aulas on-line
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Novas descobertas
“Eu sempre quis cantar, acho o canto coral lindo e me emociona muito, mas encontrava dificuldade de participar por conta da agenda
corrida. Quando vi a oportunidade de cantar de casa, não pensei duas vezes: assim que foram abertas as inscrições para o Coral Unimed,
logo me inscrevi. O coral está me possibilitando novas descobertas e aprendizados. As equipes do Instituto Unimed e do coral Todos
os Cantos são maravilhosas e nos mostram que todo mundo pode cantar, basta ter interesse e dedicação. Eu mesma percebo o meu
progresso e vou continuar no coral inclusive quando as atividades forem presenciais. Meu marido, que toca violão e tem uma voz linda,
mas que não pretendia entrar para o Coral Unimed, acabou se entusiasmando e estamos hoje os dois participando.”

Dra. Livia Leonor Silveira Prest
Pediatra da Unimed Vitória e corista – O esposo, o cardiologista Antonio Carlos Prest, também médico da cooperativa, é membro do coral

Música e conexão
“O objetivo do Algazarra Coral sempre é trabalhar música com as crianças, adolescentes e jovens do Território do Bem, de forma plena,
em que eles possam acessar toda a sua musicalidade e subjetividade artística, e ver o quanto cada um é musical e pode fazer arte e
música em conjunto. Mas, o coral é muito mais do que fazer música. Existe uma conexão conosco, e, logo no início da pandemia, já nos
primeiros encontros on-line, percebemos um quadro muito sério de problemas emocionais ligados ao pânico com a Covid-19, por parte
dos alunos. Muitos perderam as fontes de renda. Além de ficarmos conectados, buscamos viabilizar cestas básicas.”

Alice Nascimento
Presidente e diretora artística do Instituto Todos os Cantos
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Esporte do Bem
Buscando oferecer uma alternativa de atividade saudável, para a
qualidade de vida, e de acompanhamento social para crianças e suas
famílias, em 2020, mesmo com a pandemia, nasceu o projeto Esporte do
Bem, uma parceria entre o Instituto Unimed Vitória, o Instituto Viva Vida
e o Movimento Comunitário de Itararé. A iniciativa promove o ensino do
futebol de campo, do basquetebol e do futsal a crianças e adolescentes
de 7 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social, moradores do
Território do Bem, em Vitória.

Na seleção dos profissionais, realizada por meio de edital
público, buscou-se priorizar profissionais que atuam na própria
comunidade. Esse aspecto favorece tanto a conexão com os
alunos e suas famílias quanto a geração de renda e riqueza local.

Crianças e
adolescentes de
7 a 14 anos participam
do Esporte do Bem,
iniciado em 2020

O plano inicial de trabalho previa o atendimento de até 300 famílias.
Mas, com a pandemia, foi necessário redimensionar para 30%. Nas seis
turmas existentes, cerca de 240 treinos foram realizados, de agosto a
dezembro.
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Várias realidades
“Temos um plano de trabalho no projeto, que compreende visitas presenciais para conhecer o dia a dia de cada atleta, pois no Território
de Bem temos várias realidades. Essas visitas não puderam acontecer em sua totalidade, por conta da pandemia, mas 100% dos
participantes foram acolhidos e atendidos, substituindo as visitas por acompanhamentos por telefone. Eu sou nascida e criada no
Território, e embora resida atualmente num bairro vizinho, tenho muitos familiares ali. Também fui atleta de futebol e vôlei de projeto
social, aos 12 anos de idade, o que me influenciou muito. Conheço a realidade e sei da importância do Esporte do Bem para a promoção
do bem-estar, da saúde e da qualidade de vida dos participantes. O projeto também apoia a assistência a atletas com hiperatividade,
ansiedade e depressão, buscando viabilizar médico especialista e medicação. Temos depoimentos de pais sobre o quanto a participação
no Esporte do Bem contribuiu para a melhora, com crianças não tendo mais crises de ansiedade, por exemplo”.

Paula Campos Rocha • Assistente Social do Projeto Esporte do Bem
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Arremessando para o Futuro
(Instituto Viva Vida)

O projeto esportivo Arremessando para o Futuro é mais uma das ações que têm como
objetivo utilizar o esporte, na modalidade de basquetebol, como ferramenta de educação.
Realizado pelo Instituto Viva Vida, com patrocínio do Instituto Unimed Vitória, beneficiou
40 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. A previsão, antes da pandemia, era matricular
100 alunos.
Cada participante recebeu o próprio material de treino higienizado, não havendo contato
físico e nem compartilhamento dos objetos. Ao todo, foram 192 treinos, de julho a
dezembro. Além das aulas, ocorreram acompanhamento dos alunos pelo Serviço Social do
Instituto Viva Vida, o acesso pelas crianças a um clube de leituras no centro de treinamento
e o oferecimento de aulas de reforço escolar na sede da instituição.

“

Acolhimento
“O ano foi muito desafiador, inclusive, para seguir os protocolos de prevenção estabelecidos
pelo Ministério da Saúde e pelas confederações de esporte. Mas é muito gratificante
conseguir acolher essas famílias, proporcionar atividades esportivas e incentivar a
educação na vida dessas crianças, que estavam cerceadas das atividades físicas e sociais”.
Felipe Azevedo • Coordenador-geral do Instituto Viva Vida
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Educando
através do esporte

(Centro de Treinamento Vila Velha)
Desenvolvido pelo Centro de Treinamento de Vila Velha, com
patrocínio do Instituto Unimed Vitória, o projeto Educando Através
do Esporte contempla, usando como ferramenta o futebol de campo,
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de risco social,
moradores do bairro Normília da Cunha, em Vila Velha. Entre os
objetivos estão a melhora na qualidade de vida dos atletas, a ocupação
da carga horária dos participantes no contraturno escolar e a união do
social e do familiar.
Como atividade complementar, é realizado o acompanhamento
escolar, visando evitar a evasão da escola, que é muito alta na região.
Devido à pandemia, o projeto suspendeu suas atividades em abril,
que foram retomadas em outubro. Foram beneficiados 320 crianças
e adolescentes, divididos em 12 turmas de 26 alunos cada, que
participaram de 480 treinos em 2020.
Como a maioria dos participantes são de famílias que não possuíam
aparelho celular ou acesso à internet, não foi possível ofertar
atividades on-line.
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Acompanhamento telefônico
“Foi um ano de perdas e preocupações, em que tivemos que enfrentar muitos desafios. Durante o período em
que o projeto ficou paralisado, fizemos acompanhamento telefônico de como a situação estava dentro da casa
dos alunos. Focamos na assistência social, na parte alimentar, com apoio e distribuição de cestas básicas. Para
a retomada das nossas atividades com segurança, criamos protocolo de segurança baseado na Organização
Mundial da Saúde (OMS). Mas, também, houve pais que não quiseram retornar com os filhos, por ainda não se
sentirem seguros, devido à pandemia, e foram plenamente respeitados”.

Margareth Santos • Coordenadora do Centro de Treinamento de Vila Velha
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Projetos do RIR que serão realizados em 2021

Projetos aprovados para 2020,
com implantação prevista para 2021
Centro Integrado em Reabilitação
para Pessoa com Deficiência
Intelectual e/ou Múltipla Idealizado pela Associação
Pestalozzi de Ecoporanga e com
recursos aprovados pelo RIR para
2020, devido à pandemia tem
previsão de iniciar atividades em
2021.
Tem como objetivo promover
o acesso dos pacientes a
procedimento ou ao especialista
necessário, fazendo a interação
com as unidades públicas de
saúde. Entre as modalidades, estão
atendimento social, terapeuta
ocupacional, psicólogo, neurologista,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo e
psiquiatra.

Fundo para a Infância e
a Adolescência (FIA), do
Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente de Cariacica
(COMDCAC), e o Fundo Municipal de
Apoio à Política do Idoso (FUMAPI),
do Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso de Cariacica (COMDIC) Estão previstos de terem os recursos
utilizados em 2021.
Judô Bushidô – Uma iniciativa da
Associação de Intervenção Familiar do
Espírito Santo, estava previsto para ter
início em maio de 2021. Sua proposta
é atender 70 crianças no contraturno
escolar, com aulas de judô e suas
disciplinas, a fim de contribuir para
o desenvolvimento físico e social e
diminuir a evasão escolar.

Projeto

Instituição

Objetivo

Lei

Valor

Cultura

R$ 1.027.819,72

Esporte

R$ 1.100.000,00

Camerata de Vitória

Instituto
Todos os Cantos

Projeto de ensino de música, por meio
do Canto Coral, para crianças, jovens e
adultos da Grande Vitória.

Circuito Cultural
Unimed – Ano 13

Instituto
Unimed Vitória

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

Associação
Crescer com Viver

O projeto viabiliza uma programação
com ações de formação e capacitação,
por meio de oficinas e apresentações
artísticas em Guarapari.

Esporte do Bem 2

Instituto Viva Vida

Atende crianças e adolescentes, de
7 a 14 anos de idade em situação de
risco social dos municípios de Vitória
e Cariacica por meio do ensino de
esportes.

Projeto Vôlei Vida
Renovação (9º. Ano)

Associação
Guaranhuns

Contribui para uma integração social
através do ensino de Vôlei em Vila Velha.

Arremessando
para o Futuro 6

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.

Projeto Integrado
Atelier Social Arte ASA

Proporciona um espaço de
aprendizagem, convívio multicultural
Associação Amigos da
de diferentes idades e desenvolvimento
Justiça
de competências pessoais e sociais em
Ibiraçu.

FIA

R$ 55.555,50

Cidadania em Ação

Oferece estratégias de fortalecimento a
autoestima, despertando a capacidade
Associação Amigos da
de criação através de oficinas de Violão,
Justiça
Canto Coral, Artesanato e Ginástica para
3ª idade em Ibiraçu.

Fundo
do Idoso

R$ 55.555,50

Crescer com Arteviver
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Projetos próprios,
patrocinados e apoiados

Doação de sangue

O Instituto Unimed Vitória, além de desenvolver
projetos próprios e patrocinar iniciativas com
aderência à sua causa, também apoia ações que
dão importantes contribuições para a sociedade.

Doação de órgãos
A campanha “Sou Doador de Órgãos”,
pelo quinto ano consecutivo, enfatizou
a importância de debater sobre o tema
e deixar explícito o desejo de ser um
doador. A mobilização ocorreu em
setembro, em referência ao Dia Nacional
da Doação de Órgãos – 27 de setembro,
com a distribuição de 10 mil tatuagens
autoadesivas. A curadoria foi da designer
Maria Sanz, com desenhos dos tatuadores
Felipe Bernardes e Florência Rosso.
As tatuagens autoadesivas buscam mobilizar as pessoas a
manifestar o desejo de serem doadoras de órgãos

A Campanha Doe, que incentiva a doação de sangue, ocorreu nos meses
de junho e novembro. Por meio das redes sociais da Unimed Vitória,
a proposta foi esclarecer como aderir à causa, contribuindo para os
estoques dos hemocentros e respeitando o distanciamento social.
O projeto teve a parceria do serviço de transporte V1, que ofereceu cupons
de 40% de desconto para viagens que tinham como destino os bancos de
coleta de sangue. No total, foram realizadas 407 viagens.

A campanha
Doe incentivou
a doação de
sangue em junho
e novembro

Leitos para Hospital São
Camilo em Aracruz

Diretores da
Unimed Vitória
e Piraqueaçu
participaram da
entrega dos leitos
de UTI

Em parceria com a Unimed Piraqueaçu, o Instituto
Unimed Vitória contribuiu para a ampliação do número
de leitos de UTI no Hospital São Camilo, em Aracruz.
Uma doação de forma conjunta, no valor de R$ 160 mil,
permitiu a criação de dez novos leitos para beneficiar
os moradores da cidade e de municípios próximos. De
natureza filantrópica, a unidade hospitalar é uma das
principais da região, que faz parte da área de atuação
da Unimed Vitória desde 2015, atendendo tanto a rede
pública quanto os clientes do Sistema Unimed.

Vagas para profissionais das
comunidades do entorno
Com o objetivo de estreitar ainda mais o relacionamento com as comunidades
e apoiar a reinserção de pessoas ao mercado de trabalho, o Instituto Unimed
Vitória atua identificando candidatos às vagas disponibilizadas nas unidades
da Unimed Vitória. Em 2020, em um projeto de primeirização nas atividades
de auxiliar de serviços gerais, participaram de processos seletivos candidatos
residentes no entorno da unidade hospitalar.
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Meio ambiente
Indo além dos projetos sociais
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.

Reciclagem de sucata e papelão

Plano de Controle Ambiental

O recolhimento de sucatas de obras e equipamentos obsoletos, como fios e
cabos elétricos, adotado em 2019, resultou na comercialização, em 2020, de
mais de uma tonelada de materiais junto a empresas licenciadas que compram
e fazem a destinação correta desses materiais. A venda gerou uma receita de R$
7.100,00 para projetos socioambientais e outras atividades do Instituto.

A estruturação do Plano de Controle Ambiental (PCA) do
Hospital Unimed também foi mais uma ação desenvolvida
pelo Instituto Unimed Vitória. O plano atende à Lei nº 6938/81
(Política Nacional de Meio Ambiente) e tem como objetivo
identificar e propor medidas que minimizem os impactos que
um empreendimento possa causar no meio ambiente onde está
inserido, bem como para a sua vizinhança. Para orientar e auxiliar
o trabalho, a Unimed Vitória contratou os serviços de uma
consultoria especializada.

Já a separação e a reciclagem de papelão dos materiais comprados e de papéis
utilizados pela cooperativa arrecadou R$ 14.329,00. O material é reunido e
enviado para um fornecedor local, que faz a reciclagem.
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Associação Amigos da Justiça

Instituto Unimed Londrina

Associação de Moradores
do Bairro Itararé

Comitê de Gerenciamento
das Políticas Sociais dos Impactos
da Covid-19 da Prefeitura Municipal
de Vitória

Associação de Moradores
de Bento Ferreira

Fundaes – Federação das Fundações
e Associações do Espírito Santo

Instituto Unimed Sorocaba

Instituto Autoglass

Grupo Nação

Instituto Todos os Cantos

Movimento Comunitário
do Bairro Itararé

Associação Ateliê de Ideias

Atuação em rede
A pandemia da Covid-19 reforçou
uma crença que já nasceu com o
Instituto Unimed Vitória: é atuando
em rede e nos mantendo juntos que
conseguimos avançar com projetos
e ações que fazem a diferença na
vida das comunidades.
Tudo o que fizemos em 2020 só
foi possível porque não trilhamos o
caminho sozinhos e, sim, tivemos
o privilégio de contar com vários
parceiros comprometidos com as
verdadeiras necessidades sociais,
com espírito solidário e a construção
de uma sociedade mais justa e
saudável para mais pessoas no
Espírito Santo.
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Instituto Ponte
Associação Costumes Artes
Associação Crescer com Viver
Associação de Intervenção
Familiar do Espírito Santo - Interfami
Associação de Moradores
do Bairro Guaranhuns
Associação dos Amigos
do Bairro Jesus de Nazaré
Associação Missionária Internacional
Resgatado para Contar – MIRC Brasil
Associação Onze8
Associação Pestalozzi da Serra
Associação Vitória Down
Associação Ateliê de Ideias
BTG Pactual
Centro de Vivências
Despertar para Vida
Coletivo de Mulheres
Negras do Centro de Vitória

Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Secretaria Especial de Cultura
do Ministério do Turismo
Secretaria Especial de Esporte
do Ministério da Cidadania
Seguros Unimed
Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo
do Espírito Santo (Sescoop-ES)
Unimed Federação do Espírito Santo
Fraternidade Francisco de Assis
Grupo Nação
Guarda Municipal de Vitória
Hospital Infantil Nossa Senhora
da Glória
Infinity

Instituto Unimed Rio Grande do Sul
Instituto Unimed Santa Catarina

Instituto Viva Vida
Kebis Biscoitos Caseiros
Mitra Arquidiocesana de Vitória
Movimento Comunitário
do Bairro Itararé
Shopping Vila Velha
Unicred
Unidade de Saúde da Penha
– Dr. Gilson Santos
Unidade de Saúde de Bonfim
– Thomaz Tommassi
Unidade de Saúde de Consolação
– Maria Rangel dos Passos
Unidade de Saúde de Itararé
– Dilson dos Santos Loureiro
Unimed do Brasil
Unio

Instituto Dr Miguel Soeiro

Unimed Piraqueaçu

Instituto Unimed Central Nacional

Valor Investimentos

Instituto Unimed Fortaleza

V1
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O desafio de manter
o engajamento e a sinergia
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. Buscando direcionar ainda mais a sua
vocação, o Instituto reforçou nos últimos dois
anos, como a sua causa maior, o comportamento
saudável, que também está diretamente
relacionado ao negócio da cooperativa.

intensidade, de forma presencial, garantindo todos
os cuidados de prevenção ao novo coronavírus,
ou mesmo virtualmente. Um outro desafio está
na sinergia entre os projetos. Implementamos
o Esporte do Bem, que utiliza três modalidades
esportivas para resgatar autoestima e promover
qualidade de vida para crianças e adolescentes em
vulnerabilidade social.

Consideramos que saúde não está ligada apenas
à prevenção de doenças, mas a lazer, educação,
cultura, trabalho e saneamento básico, entre outras
necessidades intrínsecas para a qualidade de vida
e o equilíbrio físico e mental das pessoas. E esse
conceito passou a ser considerado já na seleção
dos projetos a serem apoiados e nas iniciativas
próprias, que registraram um novo processo de
amadurecimento e sinergia.

O Instituto pretende, ao trazer uma criança
para participar do Esporte do Bem, avaliar a
possibilidade de ampliar a oferta de outras
atividades para os alunos e suas famílias.

O grande desafio, para 2021 e os anos seguintes, é
fazer com que o engajamento seja mantido, com as
pessoas participando e colaborando, com a mesma

Queremos, ainda, avançar mais na
profissionalização e nas relações com os diversos
públicos e instituições, mantendo, porém, a nossa
essência. O Instituto tem entre as suas forças
o gosto por atuar em rede, compartilhando e
vivenciando, com comunidades e instituições
parceiras, novos desafios, aprendizados e
experiências em prol da sociedade.

Cosme Péres
Diretor Executivo do Instituto Unimed Vitória

Transparência e
Resultados Financeiros
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Captação de recursos
Para o desenvolvimento das suas atividades e patrocínio e apoio
a projetos socioambientais, o Instituto Unimed Vitória tem como
principal receita recursos provenientes do RIR (Redirecionamento
do Imposto de Renda), que em 2020 totalizou R$ 2.625.394,22.
Outros recursos vêm dos estacionamentos do Hospital Unimed
e da Sede Administrativa da cooperativa, e da venda de sucata de
obras e equipamentos em desuso, papel e papelão.

Captação do RIR

Arrecadação com estacionamentos
Com a pandemia, que exigiu o isolamento social e a suspensão
de cirurgias e procedimentos eletivos por um período do
ano, além da adoção do sistema home office por parte dos
colaboradores, o volume de veículos nos estacionamentos do
Hospital Unimed Vitória e da Sede administrativa teve uma
significativa redução. A queda, em mais de 30% em relação a
2019, resultou numa arrecadação de R$ 423.697,04.

Verbas dos estacionamentos

2018

R$ 2.291.826,93

2018

R$ 458.402,00

2019

R$ 2.904.945,83

2019

R$ 600.130,00

2020

R$ 2.625.394,22

2020

R$ 423.697,64

R$ 21.429,00

Reciclagem de papelão e sucata
A separação e a reciclagem de todo o papelão dos materiais comprados e de papéis utilizados pela
Unimed Vitória resultou, em 2020, R$ 14.329,00. A separação e a reciclagem de todo o papelão
dos materiais comprados e de papéis utilizados pela Unimed Vitória, bem como a venda de sucata
totalizaram R$ 21.429,00 em 2020.

Sucata de obras
e equipamentos
obsoletos
O recolhimento de sucatas de obras e
equipamentos obsoletos como fios e
cabos elétricos, se manteve, com empresas
licenciadas comprando e se encarregando de
fazer a destinação correta desses materiais.
A ação, adotada em 2019, permitiu
comercializar em 2020 mais de uma tonelada
de materiais. Além de contribuir para o
fomento da economia local, gerou R$ 7.100,00,
convertidos em projetos de empreededorismo
e de ação de prevenção à Covid-19.

Você também pode contribuir
Quer nos ajudar a fazer a diferença na vida de mais pessoas. Contribua com os
projetos desenvolvidos e/ou apoiados pelo Instituto Unimed Vitória. Há várias
formas de dar esse apoio, e uma delas é quando você paga o estacionamento no
Hospital Unimed Vitória, porque parte da receita é revertida para os projetos.
Você também pode doar o seu tempo e ser um voluntário dos nossos programas.
É só enviar um e-mail para institutounimed@unimedvx.com.br.
Caso queira contribuir com doação financeira, ela pode ser feita pelos seguintes canais:

Depósito em conta bancária:

Médicos cooperados e colaboradores da
Unimed Vitória podem contribuir também
destinando parte do Imposto de Renda devido
por meio do Programa Redirecionamento do
Imposto de Renda (RIR), promovido anualmente
pelo Instituto Unimed Vitória. A formalização da
adesão deve ser feita presencialmente na Casa
do Cooperado ou no Instituto Unimed Vitória.

Instituto Unimed Vitória
CNPJ
17.296.111/0001-90
Banco:
Bradesco
Agência:
03511-4
Conta corrente: 0000876-1
Pix:
017.296.111/0001-90
PicPay
(Instituto Unimed Vitória)

51

Relatório Anual 2020 • Transparência e Resultados Financeiros

Demonstrações
contábeis

53

Demonstração
do Resultado
INSTITUTO UNIMED VITÓRIA
CNPJ: 17.296.111/0001-90

Relatório Anual 2020 • Demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado (em reais)

Em 31/12/20

Receitas Ordinárias

572.524,08

Receitas com Gratuidades/Trabalho Voluntário

390.581,40

Receitas com Restrição

147.871,35

(-) Despesas com Serviços de Terceiros

67.329,28

(-) Despesas com Materiais

499,90

(-) Outras Despesas Administrativas

7.120,12

(-) Despesas Tributárias

481,99

(-) Despesas com Repasses

1.200,00

Total de Despesas Administrativas

76.631,29

(-) Despesas com Eventos

524,51

Total de Despesas com Eventos

524,51

(-) Despesas com Projetos

163.356,30

Total de Despesas com Projetos

163.356,30

(-) Despesas com Patrocínios

430.202,11

Total de Despesas com Patrocínios

430.202,11

(-) Depreciação e Amortização do Patrimônio

238,30

Total de Depreciação e Amortização do Patrimônio

238,30

(-) Despesas com Gratuidades/Trabalho Voluntário

390.581,40

Total de Despesas com Gratuidades/Trabalho Voluntário

390.581,40

Despesas com Projetos com Restrição

147.871,35

Despesas com Projetos com Restrição

147.871,35

Receitas Financeiras

1.852,31

(-) Despesas Financeiras
DÉFICIT DO PERÍODO
Fernando Ronchi
Presidente

11,58
(96.587,70)
Roberto Schulze
Contador CRC 006880/0 ES
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Parecer do Conselho Fiscal
INSTITUTO UNIMED VITÓRIA
CNPJ: 17.296.111/0001-90
Vitória - ES, 13 de abril de 2021
PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS CONTAS E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
INSTITUTO UNIMED VITÓRIA, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.
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 2020, 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

Relatório
dos Auditores
INSTITUTO UNIMED VITÓRIA
CNPJ: 17.296.111/0001-90

56

Expediente
Relatório de Gestão 2020
do Instituto Unimed Vitória
Publicado em abril de 2021
Av. Cezar Hilal, 700, 1º andar - Bento Ferreira, Vitória - ES
CEP 29.050-662
www.institutounimedvitoria.org.br
Textos, projeto gráfico e editoração eletrônica
Contatus Comunicação (27) 99255-3455
Fotografias
Arquivo do Instituto Unimed Vitória
Camilla Baptistin
Edson Chagas
Thais Gobbo

