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Fazer o bem faz bem! 
Seja Voluntário!

Paixão que vai além da 
profissão! Conheça histórias que 
vão além do amor pelo trabalho

Ser mulher é fazer o bem 
todos os dias! Confira 
nossa homenagem! 

Participe do 
“Caça Palavras” e 
concorra a prêmios

GENTE DO BEM DIA DAS MULHERES NOVIDADE
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Paixão que vai 
além da profissão

Afinal, de quem 
é o sorriso?

Prestar atendimento gratuito 
e humanizado para pessoas com 
dificuldade de acesso à saúde. Essa 
é uma das atividades realizadas 
pelo geriatra e obstetra Miguel 
Angel Claros Paz, que atende 
voluntariamente os idosos do Lar 
São Vicente de Paulo, em Várzea 
Grande. Uma paixão que vai além da 
profissão e estende-se na doação pelo 
próximo.

No Lar vivem cerca de 50 idosos, 
com idades entre 60 e 99 anos. A 
maioria não tem o acompanhamento 
de parentes ou amigos. A instituição 
se mantém com ajuda de doações 
e de convênio com o Governo. E 
por isso a contribuição das pessoas 
por meio do voluntariado é tão 
importante para a instituição. 

O médico cooperado da 
Unimed Cuiabá diz que o trabalho 
voluntário deve ser algo que vem de 
dentro de nós e não deve ser algo 
imposto. Deve partir da percepção 
da necessidade de se doarmos a 
outrem. “No meu caso é uma coisa 
que completa. O que eles fazem 
me estimula”, frisa Miguel, que 

desenvolve atividades voluntárias 
desde 1990 e, ainda jovem, recebeu 
da mãe uma grande inspiração. 
“Um dia minha mãe disse: ‘filho, 
não esqueça que sua mãe foi pobre’. 
Pronto! Quer maior incentivo?”, 
pergunta.

Os exemplos têm um papel 
importante no estímulo ao 
voluntariado. “Esse trabalho aqui não 
existiria se não fosse a percepção que 
eu tive um dia da preocupação dos 
Vicentinos em cuidar das pessoas 
carentes”, salienta Miguel. 

Uma boa dica de leitura que 
trazemos nesta edição é a obra 
"Afinal, de quem é o sorriso?", 
escrita pelo dentista Robson 
Augusto Cottarelli. Ele conta 
como foi sua experiência de 90 
dias atendendo exclusivamente 
aqueles mais necessitados, sem 
esperança de vida, moradores de 
aldeias e vilas de países pobres.
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EXPEDIENTE

Esta edição do Boletim Informativo PróUnim está 
repleto de curiosidades e entretenimento. Nossa matéria 
de capa é sobre voluntariado e nela destacamos a 
importância dessa ação e os seus benefícios, para quem 
recebe e quem pratica. Ainda nesse especial, trazemos 
a cobertura do curso de voluntários, promovido pelo 
PróUnim e a história da nossa colega Daniele Vargas 
Capilé, que é voluntária desde os 12 anos. Está imperdível. 
Vale conferir. 

É destaque também o trabalho social feito pelos 
voluntários do PróUnim com os idosos do Lar São Vicente 
de Paulo, em Várzea Grande, que teve um delicioso café 
acompanhado de ações sociais, além de corte de cabelo, 
manicure, muita alegria e descontração. 

Março é mês 
das mulheres, e 
claro, trazemos uma 
homenagem a elas. 
Mais do que reconhecer 
a importância desta 
data, reconhecemos a 
sua grandiosidade. E 
para encerrar, trazemos 
uma novidade na última página: uma promoção para você 
participar e concorrer a prêmios. 

Um abraço e boa leitura!
Equipe PróUnim

Uma comemoração ao voluntariado

O ano de 2016 foi marcante para 
os voluntários do Programa de Ação 
Social da Unimed Cuiabá, o PróUnim, 
que teve seu trabalho reconhecido 
inclusive pelo Prêmio SOMOSCOOP, ao 
ficar entre os três finalistas na categoria 
desenvolvimento sustentável, com o 
projeto de compensação de carbono. 

Entre as atividades realizadas pelo 
PróUnim no último ano estão o Dia 
de Cooperar com os idosos do bairro 
Coophamil, a festa do Dia do Idoso no 
Abrigo Bom Jesus, a comemoração do 
Dia das Crianças nas Casas Caminho 
Redentor e a 11ª edição do Fórum de 
Responsabilidade Socioambiental, que 

PróUnim celebra reconhecimento 
do trabalho em 2016

já se tornou referência em Mato 
Grosso.

Outro motivo de celebração 
foi que em 2016 o PróUnim 
comemorou a revitalização 
de mais de 20 hectares na 
região de Barranco Alto, no 
município de Santo Antônio 
de Leverger, em parceria com 
o projeto Ação Verde, que 
já beneficiou mais de 300 
famílias na região.

“Para nós é fundamental apoiar 
projetos comprometidos com a 
transformação social, mas para 
alcançarmos nossos objetivos 

precisamos do trabalho dos 
nossos parceiros e voluntários, que 
disponibilizam o seu tempo para ajudar 
o próximo”, afirma o presidente do 
PróUnim, André Palma.

DICA DE LEITURA

Nas páginas, o odontólogo reflete 
sobre o voluntariado e pergunta: 
afinal, de quem é o sorriso? Do 
voluntário, ou daqueles a quem 
auxilia? Talvez esta seja a chave 
para se entender o voluntariado: a 
felicidade mútua. Vale a leitura.

De R$ 39,20 a 49,00 nas principais 
livrarias.
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Dados recentes do Instituto 
Datafolha mostra que apenas 11% 
da população brasileira exerce 
alguma atividade voluntária. O 
desconhecimento dos benefícios 
que o voluntariado traz para 
quem faz e para quem recebe 
pode ser uma dos razões do 
número baixos de “pessoas do 
bem”.

Fazer trabalhos voluntários 
traz benefícios também para a 
saúde de quem pratica a ação. 
A confirmação é de pesquisas 
recentes, que apontam que doar-
se faz tão bem quanto receber. 
Entre os principais benefícios 
estão à redução do estresse, 
combate a insônia, à depressão e 
até o emagrecimento.

Isso porque, segundo os estudos, 
o cérebro libera a dopamina, a nossa 
“molécula de motivação e de bem-
estar” e ativa o córtex subgenual, 
região ligada à formação de laços 
afetivos de longo prazo.

Os principais benefícios são:
 Melhora a saúde mental e 
física;
 Diminui os riscos de 
depressão e o Alzheimer;
 Aumento da capacidade de 
resolver problemas;
 Possibilita fazer novas 
amizades;
 Proporciona prazer e 
mantém a pessoa ativa;
 Permite adquirir novos 
conhecimento.

Superar os próprios limites, 
multiplicar gentilezas e contribuir para 
um mundo melhor. Essa frase define 
um pouco sobre o papel do trabalho 
voluntário para a colaboradora Danielle 
Vargas Capilé, que desde os 12 anos de 
idade se dedica há alguma atividade 
de voluntariado. Hoje aos 41 anos, ela 
continua no atuando como voluntária, 
mas nos projetos do PróUnim, desde 
2004, quando começou a fazer parte da 
equipe da Unimed Cuiabá.

"Precisamos entender que nossa 
missão aqui na terra é servir ao 
próximo, e por isso sou voluntária do 

Você sabia que 54% dos 
jovens brasileiros querem ser 
voluntários, mas não sabem por 
onde começar? Pois bem, se você 
faz parte dessa estatística, temos 
uma boa notícia: o PróUnim está 
de portas abertas pra te receber.

Hoje, são desenvolvidos 
projetos sociais em parceria 
com outras instituições e dois 
projetos são próprios do PróUnim. 

Em todos eles é de extrema 
importância a participação de 
pessoas dispostas a dedicar parte 
do tempo e promover o bem social. 

Para fazer parte procure 
o PróUnim pessoalmente, no 
primeiro piso da sede da Unimed 
Cuiabá. Se preferir, ligue para (65) 
3612-3316 ou envie um e-mail 
para prounim@unimedcuiaba.
com.br.  Esperamos por você!

Uma turma de colaboradores 
da Unimed Cuiabá aceitou o 
convite para participar de um 
encontro com o tema “Trabalho 
Voluntário”. O objetivo foi 
sensibilizar os participantes sobre 
a importância dessa atividade e 
aconteceu no mês de fevereiro, no 
auditório da Cooperativa. 

O curso, organizado pelo o 
Programa de Ação Social da Unimed 
Cuiabá (PróUnim), foi ministrado 

pela coordenadora de voluntariado do 
hospital de Câncer de Mato Grosso, 
Cleuza Pereira Silva. A palestrante 
contou sua experiência à frente de 
trabalhos voluntários e destacou os 
conceitos e métodos para desenvolver 
com esse tipo de prestação de serviço. 
No final, os participantes foram 
convidados a fazer parte de algum 
projeto do PróUnim e experimentar nas 
práticas os benefícios de fazer o bem a 
outras pessoas.

Trabalho voluntário, um benefício para todos

Ciência comprova: 
ser voluntário faz bem à saúde

Colaboradora se destaca em ações 
de solidariedade e amor ao próximo

Colaboradores participam de 
encontro sobre voluntariado O PróUnim está de 

portas abertas pra você!

Ser voluntário é uma ótima 
maneira de ajudar os outros e pode 
ocorrer de diversas maneiras: em 
uma creche, escola, posto de saúde, 
abrigo de animais e lar de idosos, são 
alguns exemplos. O voluntário pode 
fazer brincadeiras, cuidar de pessoas, 
cozinhar, contar histórias, cantar, 
dançar. São inúmeras as atividades 
a serem desenvolvidas. Além de 

contribuir com o bem estar do outro, 
o trabalho voluntário beneficia 
quem o executa, isto é, promove 
aprendizado, proporciona troca de 
experiências e até novas amizades.

Mais do que isso, e é comprovado 
cientificamente, que pessoas 
envolvidas em trabalhos sociais e 
voluntários também são beneficiadas 
e vivem melhor. “É muito gratificante 

ser voluntária, pois temos a 
oportunidade de contribuir com o 
crescimento de outras pessoas. Pra 
mim isso é maravilhoso, me sinto 
muito bem”, diz a colaboradora 
Mayara Martins, do Call Center da 
Unimed Cuiabá e voluntária nos 
projetos do PróUnim.  

Ao estabelecer laços de 
solidariedade e confiança 

É muito gratificante ser 
voluntária nos projetos 

do PróUnim, pois temos a 
oportunidade de contribuir 

com o crescimento de outras 
pessoas. Pra mim isso é 

maravilhoso
Mayara 

Martins – 
Call Center 

Unimed 
Cuiabá

O trabalho voluntário traz 
muito benefícios à saúde. 
Aumenta a disposição, o 
bom humor, fatores que 
evitam diversos males e 

ainda previne o 
estresse e a 

depressão
André 

Palma – 
 Presidente 

PróUnim

As portas do PróUnim estão 
abertas pra vocês. Procure 
a gente, com certeza há um 
projeto que se 

encaixa no 
seu perfil

Marilei 
Silva Alves 
Pegorini  – 
Diretora de 
Projetos do 

PróUnim

mútua, o voluntário sente-se 
mais fortalecido para enfrentar 
crises, além de sentir-se mais 
realizado e satisfeito em viver 
novas experiências, fazer amigos 
e conhecer outras realidades. Ele 
é valorizado pelo grupo ao qual 
pertence e é reconhecido pelas 
pessoas através do trabalho que 
desenvolve.

projeto há 12 anos". Danielle explica 
que não há limites para se doar: "pode 
ser com a sua companhia, contando 
uma história, cantando uma música, 
fazer uma oração. Isso é o voluntariado. 
Basta querer ajudar", cutuca.

No olhar é possível notar a 
satisfação e alegria ao falar sobre a 
experiência em ser voluntária. "Quem 
ainda não conhece esse sentimento, 
de doar-se, precisa conhecer, é 
maravilhoso, faz um bem tão grande 
pra gente que faz o trabalho. São 
benefícios de mão dupla. Ajudamos e 
somos ajudados", revela.

mailto:prounim@unimedcuiaba.com.br
mailto:prounim@unimedcuiaba.com.br
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Fazer o bem faz bem! Seja Voluntário!
PróUnim leva atendimento e lazer 
aos idosos do Lar São Vicente de Paulo

Os moradores do Lar dos Idosos 
São Vicente de Paulo, em Várzea 
Grande, receberam em fevereiro o 
projeto Ativa-Idade, realizado pelo 
Programa de Ação Social da Unimed 
Cuiabá (PróUnim). Voluntários 
levaram atendimentos como corte de 
cabelo e manicure e proporcionaram 
momentos de lazer e descontração 
aos moradores da instituição, além de 
um café da manhã.

Além dos voluntários do 
PróUnim, o apoio veio também 
dos estudantes de Psicologia 
da Faculdade de Cuiabá (Fauc), 
coordenados pela psicóloga e 
professora Maria de Jesus Siqueira de 
Almeida. “É um trabalho gratificante. 
Pensamos que vamos dar alguma 
coisa e recebemos. São pessoas que 
viveram situação de abandono, mas 
que têm uma alegria, têm um prazer 

de viver. Isso traz para nós uma lição 
de vida”, avaliou.

“Esse trabalho é muito 
importante. Melhora a vida, a 
autoestima, traz muita alegria para 
nossos idosos. Eles gostam muito. 
É muito bom e nós agradecemos 
muito a iniciativa do PróUnim e da 
Unimed”, comemorou o diretor do 
Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, 
João Gumercindo Cassin.
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Reforma de auditório deve promover 
mais qualidade de vida aos usuários

Ser mulher é fazer o bem todos os dias!

Participe do “Caça Palavras” e concorra a prêmios

O auditório Unimed Cuiabá já foi 
palco de diversos eventos: palestras, 
treinamentos, cursos, comemorações 
entre outros. Em algum deles você 
marcou presença: sorriu, aprendeu, 
questionou, sonhou, traçou metas e 
planos. Para ampliar sua experiência 
com todo o espaço ele passará por 
uma extensa reforma, já aprovada e 
as obras devem começas ainda este 
semestre.

Mulher, que linda é essa 
palavra! A figura feminina 
é fundamental na vida de 
qualquer pessoa. E é por 
isso que o PróUnim vem 
homenagear as mulheres 
que doam seu tempo com 
muito amor à outras vidas. 
Nesta singela homenagem, 
revelamos nosso carinho e 
admiração por vocês. 

Reconhecendo a 
importância dessa data, o 
PróUnim parabeniza todas 
as nossas leitoras voluntárias 

Regulamento: Serão sorteados dois ganhadores: o primeiro levará 1 Bicicleta adulta e o outro 1 Vale Cinema com acompanhante e pipoca. Para concorrer você deve contar quantas 
vezes à palavra PróUnim aparece nesta edição, inclusive logotipos da capa, dos cabeçalhos, títulos e textos das matérias. Depois que você descobrir, preencha corretamente o cupom 
e deposite na urna que estará na recepção do PróUnim até o dia 20/04/2017. Os cupons com as respostas certas participam do sorteio. Cada colaborador e cada cooperado só 
poderão participar com um cupom. O não cumprimento da regra elimina automaticamente o participante.

AMPLIAÇÃO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

CAÇA PALAVRAS PRÓUNIM

De acordo com o arquiteto 
responsável, Marcelo Epaminondas, a 
ideia é tornar o espaço 100% utilizável. 
"Há muito espaço ocioso e vamos 
transformar o local num centro de 
atividades". Serão construídos salas 
para realização dos diversos projetos 
do PróUnim, como por exemplo 
Canção de Roda e Coral Mestre 
Albertino. Ainda de acordo com o 
Marcelo, a proposta é que as ações de 

medicina preventiva sejam também 
feitas nesse local, após a reforma.

Já a parte principal do auditório, 
receberá novos equipamentos de 
audiovisual, novas cadeiras e rampas 
menos inclinadas, para promover a 
acessibilidade "para todas as idades", diz 
o arquiteto. As reformas devem iniciar 
assim que o projeto for aprovado pela 
diretoria da Unimed e é estimado um 
prazo de 14 meses para ser concluído.

Mulheres, vocês são incríveis todos 
os dias. Nosso muito obrigado!

e convida você mulher que 
ainda não faz parte para 
se juntar a nós. Com toda 
certeza, fará a diferença 
pelo zelo e carinho que 
possui naturalmente na sua 
essência.

Mais do que reconhecer 
a importância desta data, 
reconhecemos a sua 
grandiosidade e sabemos que 
é muito pouco apenas um 
dia para homenagear tudo 
que representa: força, beleza, 

ternura, determinação.

Nesta edição, preparamos um concurso cultural pra você: É o Caça Palavras PróUnim! Serão dois ganhadores: o 
primeiro levará 1 bicicleta e o outro será premiado com 1 Vale Cinema com acompanhante e pipoca. Para concorrer, 
você deve preencher o cupom e responder quantas vezes a palavra PróUnim aparece nesta edição. Depois deposite na 
urna que estará na entrada até o dia 20/04/2017 (quinta-feira). Cada leitor só pode participar com apenas um cupom. O 
sorteio será no dia 24/04/2017 (segunda-feira). Participe. 

Nome: 

Telefone:  Função/Setor: 

Quantas vezes a palavra "PróUnim" aparece nesta edição?   


