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Dia C estimula qualidade 
de vida na terceira idade
Conheça o Programa de Ação 
Social da Unimed Cuiabá

PróUnim: 12 anos 
transformando vidas

pág. 3

pág. 2 pág. 4



Boletim Informativo do PróUnim
2

Há 12 anos, a Unimed Cuiabá criou uma Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) para gerir 
os projetos de responsabilidade social da cooperativa 
e assim surgiu o Programa de Ação Social da Unimed 
Cuiabá, o PróUnim. Desde então, “o braço social da 
Unimed Cuiabá” vem aumentando seu apoio a iniciativas 
comprometidas com a transformação social e hoje 
colabora com nove projetos na Capital.

Conheça os projetos desenvolvidos e apoiados pelo 
PróUnim.

CANÇÃO DE RODA
Crianças e adolescentes defi cientes auditivos recebem 
atendimento totalmente gratuito com fonoaudiólogos e 
assistentes sociais. São atendidos 50 pacientes e a equipe atua 
não só no desenvolvimento físico, como também na inserção 
dos menores na sociedade e mercado de trabalho.

ESCOLINHA DE FUTEBOL PRÓUNIM
Além de incentivar a prática esportiva, o projeto 
desenvolvido em parceria com a AMAM, visa o 
desenvolvimento físico e social de mais de 100 meninos 
de 8 a 14 anos, estudantes da Escola Estadual Rodolfo 
Augusto, que recebem treinos de futebol, palestras 
educativas, entre outros.

CASAS CAMINHO REDENTOR
O projeto atende pessoas neuropatas encaminhadas pelo 
poder Judiciário para tratamento e acolhimento, com 
assistência médica e social. Cerca de 20 pessoas estão 
na casa atualmente e o trabalho é mantido através de 
parcerias e doações.

CORAL DA MELHOR IDADE MESTRE ALBERTINO
A transformação social nesse projeto acontece através da 
música, que é usada como meio de incentivo à alegria, 
respeito, solidariedade e amor ao próximo. São cerca de 
50 pessoas com idades entre 55 e 92 anos, no único coral 
para essa faixa etária na Grande Cuiabá.

PROJETO 3ª IDADE EM AÇÃO
O programa, que é modelo no país, atende mais de 100 
idosos com atividades esportivas no bairro Coophamil, 
em Cuiabá, com acompanhamento de profissionais 
de diversas áreas. Além das atividades esportivas 
semanais, o grupo realiza passeios e outras ações 
voltadas para o lazer. 

ASSOCIAÇÃO WANTUIL DE FREITAS
O PróUnim também oferece auxílio ao projeto, que 
atua na região do bairro Primeiro de Março desde 
1995. A instituição presta atendimento médico, 
odontológico, psicológico e social às famílias, além 
de manter uma escola de ensino regular e oferecer 
cursos profissionalizantes em diferentes áreas como 
informática e beleza. Ao todo, mais de 500 pessoas 
recebem atendimento na instituição.

ABRIGO BOM JESUS
Uma das instituições mais respeitadas em Mato 
Grosso em atendimento a idosos, a Fundação Abrigo 
Bom Jesus acolhe atualmente 61 homens e 38 
mulheres, com mais de 60 anos. Com mais de 70 
anos de trabalho em Cuiabá, a Fundação fornece 
acomodação, medicamentos e alimentação para os 
idosos em situação de vulnerabilidade social.

PROJETO VIA LÁCTEA
Os prematuros internados na Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) do Hospital Santa Helena recebem 
assistência, não só com doações de leite materno, mas 
também orientações e esclarecimento de dúvidas 
sobre a saúde dos bebês. 

ASSOCIAÇÃO VOZ ANIMAL
Essa entidade trabalha há 13 anos em Cuiabá, 
protegendo e acolhendo animais vítimas de abandono 
e/ou maus tratos e destinando-os para lares adotivos.

Conheça o

Boletim Informativo do PróUnim
2

UNIMED CUIABÁ
Diretoria
Rubens Carlos de Oliveira Júnior
Presidente

Arlan de Azevedo Ferreira
Vice-presidente

Eloar Vicenzi
Diretor de Relacionamento e Intercâmbio

Hudson Marcelo da Costa
Diretor Financeiro

Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma
Diretora de Mercado

Comissão Técnica
Maria Julia Ventresqui Guedes
Bruno Baranhuk
Oacir Monteiro da Silva Junior
Augusto Ricardo Regis de Oliveira

Comitê Educativo
Fernando Antonio Santos e Silva
Fernanda Monteiro de Paula Siqueira Juveniz

Conselho Fiscal
Marcus Antonio Godoy
Mohamed Kassen Omais
Glen Carlo de Arruda

Comissão Disciplinar Cooperativista
Waldyr de Paula Liberato Junior
Roberto Yutaka Takano
Gustavo Rodrigues Brianez

PRÓUNIM - PROGRAMA DE AÇÃO 
SOCIAL DA UNIMED CUIABÁ
Renato André Argenti Palma
Presidente

Hingridi Yegros Almeida Cárdia
Vice-presidente

Mujacir Carlos Souza Ponce
Diretora Financeira

Terezinha Maria Curvo de Barros
Diretora de Assistência Social

Marilei Silva Alves Pegorini
Diretoria de Projetos

INFORMATIVO PRÓUNIM
Produção
Pau e Prosa Comunicação
Edição: Thalyta Amaral
Redação: Bruna Pinheiro e Luiz Fernando Vieira
Fotos: Lucas Ninno e Arquivo Unimed Cuiabá
Projeto gráfi co e editoração: Jefferson Belmonte
(65) 3664 3300 / contato@paueprosa.com.br

EXPEDIENTE



3

Dia C estimula qualidade 
de vida na terceira idade

Considerada uma das datas mais 
marcantes do sistema cooperativista, 
o Dia C da Unimed Cuiabá e PróUnim 
promoveu uma manhã repleta de 
cultura, lazer e saúde para idosos 
no último fi nal de semana de julho.  
Realizado no bairro Coophamil, em 
Cuiabá, o evento reuniu participantes 
de grupos da terceira idade de 
comunidades locais. Na ação, foram 
oferecidas gratuitamente consultas 
médicas, testes de saúde e atividades 
recreativas aos idosos.

Presidente do PróUnim, André 
Palma, ressaltou a importância 
dos voluntários e parceiros para a 
realização do Dia C. Segundo ele, a ação 
tem como objetivo não só oferecer 
serviços culturais e sociais à população, 
como também promover a integração 
entre os idosos e demais participantes. 
O evento marca ainda o início da nova 
gestão do PróUnim, que assumiu o 
programa em maio deste ano. 

“Este é o primeiro dia C da nova 
diretoria, então é mais do que especial. 
Sabemos a importância desse evento 
para a Unimed Cuiabá e PróUnim e por 
isso, nos dedicamos tanto para oferecer 
o melhor possível aos participantes. 
Não viemos para trabalhar para eles, 
mas sim, com eles. O cooperativismo 
tem isto como princípio”, disse André.

Presente no evento como médica 
voluntária, a diretora de Mercado 

da Unimed Cuiabá, 
Suzana Palma, destacou a 
necessidade dos cuidados 
com a saúde na terceira 
idade. De acordo com a 
cardiologista, durante 
as consultas com os 
participantes foram 
identifi cados muitos 
idosos com quadros de 
diabetes, hipertensão e 
pressão alta.

“É preciso cuidar da 
alimentação, praticar 
atividades físicas e ir ao 
médico com frequência. 

Qualquer problema de saúde deve ser 
identifi cado e tratado o quanto antes, 
para evitar a piora no quadro. Este dia 
C, voltado para os idosos, tem como 
objetivo mostrar a eles a importância 
da qualidade de vida”, ressaltou.

Com seus 57 anos de idade, 
Eva Lídia Aguilera foi uma das 
participantes do Dia C. Ela conta 
que há um ano começou a cuidar 
melhor da saúde e como resultado 
já conseguiu perder 10 quilos, além 
de participar de diversas atividades 
de lazer e esporte. Durante o evento 
promovido pela Unimed Cuiabá e 
PróUnim, Eva realizou os exames 
médicos oferecidos.

“Hoje em dia eu cuido da minha 
alimentação, pratico atividades 
físicas e não fi co mais parada. Tudo 
muda quando a saúde está melhor. 
Envelhecer dessa forma é ótimo. 
Adoramos o dia C, foi uma manhã 
inesquecível para nós”.

Realizado pela Unimed Cuiabá 
e PróUnim, o Dia C contou com 
apresentações do grupo de dança 
IBN Vinho Novo e o Coral Mestre 
Albertino, além do apoio da empresa 
SuperAtiva e o grupo de voluntários 
Ação entre Amigos.

Tudo muda quando 
a saúde está 

melhor. Envelhecer 
dessa forma é 

ótimo. Adoramos 
o dia C, foi uma 

manhã inesquecível 
para nós
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Mais que números, o objetivo do 
ProUnim é auxiliar na transformação 
social através do desenvolvimento 
e apoio a diferentes projetos. Porém, 
quem melhor para falar dos projetos 
que as pessoas benefi ciadas por 
eles? Nas palavras de três famílias 
benefi ciadas, conheça um pouco dos 
frutos do trabalho do PróUnim.

Bastante indisciplinado, é assim 
que Bruno Soares de Figueredo defi ne 
suas atitudes no período em que 
começou a frequentar a Escolinha de 
Futebol PróUnim.  “Além do exercício 
ser uma coisa prazerosa, o projeto 
me ensinou a trabalhar em grupo, ser 
mais educado e paciente. O trabalho 
é ótimo, com excelentes profi ssionais, 
dão todo o material para os alunos e 
ensinam os meninos a serem focados, 
a estudarem. Foi uma experiência 
única”, lembra Bruno.

As habilidades aprendidas em 
campo foram convertidas para a 
vida profi ssional e aos 16 anos ele 
começou a trabalhar na Unimed 
Cuiabá como menor aprendiz. Hoje, 
com 19 anos, ele trabalha como 

Além do apoio aos projetos 
sociais, o Programa de Ação Social 
da Unimed Cuiabá (PróUnim) 
também estimula exposições 
artísticas, como a que foi realizada 
em junho com telas do cirurgião 
geral Ézio Ojeda e esculturas 
em pedra do artista turco Yusuf 
Dogan.

Criado pelo PróUnim em 
2012, o projeto chega este ano a 
oitava edição. Para o presidente 
do instituto, André Palma, a 
exposição teve como objetivo 
fomentar a arte entre os médicos 
e também a sociedade. "A 

PróUnim: 
12 anos transformando vidas

Exposição “Cultural PróUnim” 
leva cores para a Unimed Cuiabá

auxiliar administrativo pleno 
na cooperativa e leva o que 
aprendeu no tempo em que 
participou da escolinha de 
Futebol PróUnim. 

Luciana dos Santos é 
mãe de Fabrício (14 anos) 
e Fabiano (11 anos), que 
participam da escolinha de 
futebol há cerca de um ano. 
Para ela, além de melhorar 
a saúde dos meninos, é uma 
alegria saber que eles estão 
em uma atividade segura.

“É bom que eles tenham 
uma ocupação para fi car 
longe da rua, porque a violência está 
em todo lugar. Estou muito satisfeita 
com o projeto. Lá tem que ir bem na 
escola pra poder jogar e se eles não 
se comportam o treinador entra em 
contato com a gente para avisar”, 
enfatiza Luciana.

Desde os três anos Guilherme, 
hoje com 8 anos, é atendido no 
projeto Canção de Roda, que atende 
defi cientes auditivos. O menino 
perdeu a audição ao ter meningite 

aos 11 meses de vida, mas por causa 
da estimulação precoce consegue 
acompanhar sua turma na escola em 
que estuda.

“Ele era atendido pelo SUS, mas 
a gente tinha muita difi culdade, 
o pessoal da fono faltava muito e 
a sessão era só de 30 minutos. No 
Canção de Roda ele tem uma sessão 
de 50 minutos de estimulação e 
outra de 50 minutos com exercícios 
de leitura e escrita”, afi rma a mãe do 
menino, Catarina Amorim Silva.

nova diretoria do PróUnim já está 
trabalhando em ações e projetos 

que fortaleçam este braço cultural e 
social da Unimed Cuiabá. Este projeto 

também faz parte do nosso 
planejamento".

Participando pela 
segunda vez do projeto, 
Ojeda falou da satisfação em 
ver suas telas novamente 
expostas na Praça Cultural 
da Unimed Cuiabá. "A 
sociedade tem sede de 
cultura, porque ela nos 
transforma. Fico feliz em ver 
a Unimed Cuiabá investindo 
em cultura e dando este 
espaço ao meu trabalho".


