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XIII Fórum de Responsabilidade 
Socioambiental tem recorde de público

PróUnim e Hospital Santa 
Helena lançam projeto pioneiro

Orquestra PróUnim oferece ensino 
musical a cerca de 140 alunos
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cuidado dos pais com suas crianças 
recém-chegadas, além da inclusão 
social, que é muito importante”, disse. 

O diretor do Hospital Santa 
Helena, Marcelo Sandrin, frisou que 
o Primeiro Berço é uma filosofia 
de vida. “Todos nós nascemos nus, 
sem nada, e não precisamos de 
um berço de ouro. Precisamos de 
apoio, amor, carinho e dedicação. 
Este é o significado”, resumiu. 

Sandrin também citou o perfil 
lúdico do projeto, cuja caixa que 
servirá de berço um dia se tornará 
uma “caixa do tesouro”, onde os 

pais guardarão as lembranças do 
filho. “A gente espera que 

a população de Mato 
Grosso realmente 

abrace a causa”, 
finalizou. 

A caixa 
é entregue 
acompanhada 
de uma cartilha 

com instruções 
de utilização da 

caixa e de cuidados 
com os bebês.

PróUnim e Hospital Santa Helena 
lançam projeto pioneiro

O Programa de Ação Social 
da Unimed Cuiabá (PróUnim) e o 
Hospital Santa Helena lançaram 
em julho o projeto Primeiro Berço 
Sustentável. Inspirada numa 
experiência de sucesso da Finlândia, 
que possui uma das menores taxas 
de mortalidade infantil do mundo, 
a iniciativa consiste num kit com 
caixa de papelão, colchão, fraldas 
de tecido, brinquedo e cartilha. 

A caixa, que serve de berço, 
oferece mais segurança e 
acolhimento, um início de vida igual 
para todos os bebês, independente 
da classe social, além de poder 
virar um “baú de lembranças”.

O presidente da Unimed 
Cuiabá, Rubens Carlos 
de Oliveira Junior, 
enalteceu a 
iniciativa do 
diretor do 
Hospital Santa 
Helena, Marcelo 
Sandrin, que 
propôs a 
parceria. “Há 
cerca de quatro 
meses ele me 
procurou e apresentou 
de forma apaixonada e 
entusiasmada o projeto e não tivemos 
dúvida quanto a investir na ideia, 
que, além de diminuir a mortalidade 
infantil, promove um começo de vida 
em igualdade para todos”, contou.   

A médica Suzana Palma, diretora 
de Mercado da Unimed Cuiabá, 
ressaltou que a cooperativa teve uma 
imensa satisfação em apoiar o projeto 
que já é habitual na Finlândia e teve 
excelentes resultados. “O preço de 
uma vida é incalculável. Não existe 

preço para isso. A segurança que 
esse projeto oferece aos lactentes 

e aos pais é imensa e nós 
acreditamos nesse 

projeto. Por isso 
estamos aqui”, 

complementou. 
O presidente 

do PróUnim, 
André Palma, 
explicou que o 
Primeiro Berço 

Sustentável é 
resultado de um 

intenso trabalho do 
programa social da 

cooperativa. “O 
projeto vem sendo 
estruturado há 
alguns meses e 
tudo foi feito 
com muita 
técnica e muito 
carinho. A 
esperança que 
nós temos é de 
que se reduza a 
mortalidade infantil 
e que incentive o 
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EXPEDIENTE

O ano de 2018 tem sido muito especial para 
o PróUnim. Graças ao apoio da Unimed Cuiabá, 
de nossos parceiros e, evidentemente, de nossos 
valorosos voluntários, temos conseguido realizar 
grandes e importantes projetos. São ações que 
têm ampliado consideravelmente nosso campo 
de atuação, tanto no que diz respeito aos tipos de 
serviços como na quantidade de pessoas atingidas.

Nas próximas páginas o leitor verá, por 
exemplo, gratas novidades como o lançamento do 
Primeiro Berço, ideia importada da Finlândia e que 
desenvolvemos em parceria com o Hospital Santa 
Helena. Também iniciamos este ano o projeto de 
Musicoterapia voltado aos internos da Casas Caminho 
Redentor. E trouxemos para Mato Grosso o Viver 
Bem na Escola, criado pela Unimed do Brasil.

Projetos como o que realizamos com o Lar São 
Vicente de Paulo, em Várzea Grande, experimentaram 
momentos marcantes. Este ano ajudamos na 
realização do casamento de dois idosos que vivem 
no abrigo, com tudo a que tinham direito. Além disso, 
festejamos os aniversários de vários outros internos.

As boas notícias não terminam aí, pois 
conquistamos grandes avanços em projetos como 
a Orquestra do PróUnim e no Canção de Roda, 
além de realizar uma das maiores e mais completas 
edições do Dia C de Cooperar, no Coophamil.

E, para fechar nossa lista em grande estilo, 
ressalto ainda a realização do XIII Fórum de 
Responsabilidade Socioambiental, que contou este 
ano com a participação de um dos mais importantes 
pensadores de nosso tempo no país, Leandro Karnal.

É o PróUnim se superando a cada dia. E 
quem ganha como isso é a comunidade.

Um abraço a todos.
Fiquem com Deus! 

Sr. André Palma 
Presidente do PróUnim

Temos muito o que comemorar
1º BERÇO
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que vêm de diversos ambientes, 
a gente vai aprendendo. Assim, 
participamos de um imenso 
projeto ação social”, conta Viviane 
Cardoso da Silva, fonoaudióloga 

e coordenadora do Projeto.
Iniciou-se com 25 crianças 

beneficiadas e com a contratação de 
três fonoaudiólogas, uma secretária 
administrativa, quatro voluntárias 
e um médico pediatra voluntário. 
Porém, em 2008 ganhou sede 
própria e conseguiu ampliar os 
atendimentos e incluir programas 
educacionais como o Projeto 

Casas Caminho Redentor passa 
a ter projeto de musicoterapia

Inclusão social para crianças e 
adolescentes com deficiência auditiva

PróUnim realiza Encontro dos Voluntários

NOVIDADE CANÇÃO DE RODA

FAZER O BEM

O PróUnim implantou 
um projeto de Musicoterapia 
na Casas Caminho Redentor, 
que funciona no bairro Nova 
Esperança, em Cuiabá, e 
atende crianças e adultos 
neuropatas. O projeto, lançado 
em julho, é desenvolvido 
em parceria com o Instituto 
Ciranda – Música e Cidadania 
e consiste na utilização 
de sons, harmonias, 
instrumentos musicais e 
ritmos como forma de proporcionar qualidade de vida 

A Musicoterapia parte do princípio de que os estímulos 
externos, como os advindos da música, são essenciais para 
o desenvolvimento neurológico, responsável pelas funções 
motoras, intelectuais e emocionais dos pacientes. Os 
educadores, a partir das respostas a esses estímulos, utilizam 
ferramentas pedagógicas para a criação de um espaço que 

em alguma medida, promova 
a ampliação das possibilidades 
perceptivas dos pacientes.

O presidente do PróUnim, 
André Palma, avaliou 
positivamente a aplicação 
da Musicoterapia aos 
internos da Casas Caminho 
Redentor. Segundo ele, 
as respostas estão sendo 
bastante significativas 
em termos de percepção, 
do sentir de cada um 

deles em relação ao que estava acontecendo e de 
como estavam sendo tocados pelas músicas. 

Realizado por meio do PróUnim, em parceria com o 
Instituto Ciranda, o projeto de Musicoterapia nas Casas 
Caminho Redentor ocorre duas vezes por semana, com três 
horas de duração por encontro, com a utilizarão do canto 
e instrumentos como violão, teclado, percussão e sopro. 

O 1º Encontro dos Voluntário do PróUnim ocorreu 
em maio e buscou estimular os colaboradores da 
Unimed Cuiabá, amigos e familiares à prática do 
trabalho voluntário. Atualmente o grupo é formado 
por 50 pessoas. “A adesão de novos participantes 
surpreendeu. A quantidade hoje é a maior desde 2004”, 
comemorou o presidente do PróUnim, André Palma. 

A diretora de Mercado da Unimed Cuiabá, Suzana Palma, 
ressaltou a necessidade de políticas internas para fomentar 
o trabalho voluntário. “Estamos 
conversando com o Gestão de 
Pessoas para instituir políticas 
que reconheçam e beneficiem 
os funcionários engajados com 
o voluntariado”, informou.

Quem participa garante 
que a sensação é a melhor 
possível. Para a colaboradora 
Renira Linhares Rosa da Silva, 

promover e contribuir com ações sociais traz benefícios 
também para quem ajuda, não só para quem recebe. 
Rosimeire Marques, que atua como voluntária do PróUnim 
há mais de sete anos, chegou inclusive a criar a personagem 
Rosinha, que transmite alegria nas visitas e atividades 
promovidas pelo PróUnim em seus projetos e ações.

Ser voluntário
Todo colaborador da Unimed Cuiabá pode ser um 

voluntário do PróUnim, basta 
se inscrever. Além de dedicar 
um pouco do seu tempo, 
ele também pode contribuir 
com o Programa optando 
por repassar mensalmente 
R$ 7,00, descontados 
automaticamente na folha de 
pagamento. É só procurar o 
setor de Gestão de Pessoas.

Outro projeto que tem a assinatura 
do PróUnim é a “Sexta-Feira da Paz”, que 
é realizada quinzenalmente com intuito 
de colaborar com a harmonização do 
ambiente de trabalho da Unimed Cuiabá.

Consiste em apresentações musicais 
ou de dança que buscam a elevação 
do ser, geralmente com a participação 
de colaboradores ou cooperados, 
seja em separado ou em conjunto.

Há 13 anos o projeto Canção 
de Roda contribui para melhoria 
da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes de baixa renda com 
deficiência auditiva, promovendo 
desenvolvimento 
pessoal, por meio da 
fonoaudiologia e apoio 
pedagógico, além de 
oferecer palestras 
educativas, passeios e 
momentos de lazer.

A “Canção de 
Roda” é uma das mais 
antigas manifestações 
populares que envolve 
atividades como 
cantar, brincar em 
grupo de pessoas, 
que de mãos dadas 
encontram alegria 
em ouvir uma 
canção que fala de 
estórias de família. 

O Projeto Canção de Roda 
atende crianças com deficiência 
auditiva, interessadas em aprender 
através da fonoaudiologia a se 
comunicar oralmente e pela escrita. 
"Aqui no Canção de Roda a gente 
aprende mais do que ensina. Na 
verdade, a gente atende as crianças 
e, com a convivência com elas, 

Educando, em que as crianças e 
adolescentes aprendem informática, 
sendo inseridos no mundo digital. 

Desde 2017, o projeto oferece 
pelo menos duas vezes por mês, 

uma tarde de cinema 
com filmes infanto-
juvenil e educativos, 
todos com legendas, 
além de pipoca 
e refrigerantes. 
O objetivo é 
proporcionar 
entretenimento 
que visa estimular 
a criatividade, 
socialização, disciplina 
e o desenvolvimento 
da comunicação entre 
os beneficiados. 

Os acolhimentos 
já ultrapassaram 65 
crianças e jovens 

atendidos, tendo sido 
realizadas mais de 1900 terapias.

O projeto Canção de Roda, é 
desenvolvido pelo PróUnim com 
a ajuda de voluntárias na parte de 
assistência social e organização, 
além da parceria com a Uniodonto, 
que oferece profissionais para 
avaliação dentária das crianças 
e adolescentes do projeto. 

Sexta-feira da Paz 
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Leandro Karnal falou sobre ética e corrupção 
para quase 2 mil pessoas em Cuiabá

Fórum de Responsabilidade Socioambiental tem recorde de público na 13ª edição

Ética e corrupção no mundo 
contemporâneo. Este foi o tema 
abordado pelo historiador e 
doutor em História Social 
pela Universidade de São 
Paulo (USP), Leandro 
Karnal, no Fórum de 
Responsabilidade 
Socioambiental do 
Programa de Ação 
Social da Unimed 
Cuiabá (PróUnim). Ele 
falou para cerca de 1.900 
pessoas, na noite desta 
terça-feira (09), em Cuiabá, 
entre médicos cooperados, 
colaboradores e sociedade civil.

Ele falou sobre o momento 
político atual e analisou o resultado 
da eleição realizada no dia 7 de 
outubro. “Há um descrédito com 
a política muito grande, tanto que 
tivemos muitas pessoas votando em 
pessoas que não pareçam ligadas 
a partidos tradicionais, grandes 

lideranças foram excluídas nesta 
última eleição e há uma renovação 
quase inédita na Câmara Federal. 
Alguns já notaram que quem 
realmente manda no Brasil, as forças, 

instituições, bancos e empresas 
que realmente mandam no 

País não estão concorrendo 
a cargo algum, e 

continuarão mandando 
do mesmo jeito”. 

Karnal também 
frisou a importância 
do regime 
democrático para 
a retomada do 
debate de ideias. “O 

contraditório é típico 
da democracia, é o único 

campo em que eu posso 
pensar diferente do outro e 

que meu adversário não é meu 
inimigo, ele apenas pensa diferente 

de mim. A polarização em si não é 
o problema, a questão é que muitas 
pessoas dos dois lados acham que a 
única solução é a eliminação do outro 
lado, não convivem com o diálogo 
e acusam sempre o outro lado de 
ser o causador da polarização. As 
pessoas têm sempre que defender 
a democracia, que nunca é perfeita, 
nunca é unânime, só o fascismo 
tem uma só voz, e só o fascismo é 
unânime, porque quem discordar 
é imediatamente eliminado”.

Esta foi a 13ª edição do Fórum, 
que todos os anos é gratuito e 
aberto ao público em geral. Para 
o presidente do PróUnim, André 
Palma, o tema abordado pelo 
palestrante é de extrema importância 
diante do contexto político atual. 
“Foram reflexões importantes 
que o professor Karnal trouxe 
junto à população, essa é a grande 
possibilidade de transformar, e 
é o que nós buscamos fazer”.

Conhecido pelo tom assertivo e sarcástico, Leandro 
Karnal manteve a plateia atenta por mais de uma 
hora. Pela segunda vez no Fórum de Responsabilidade 
Socioambiental do PróUnim, o  engenheiro sanitarista 
Walter Correia Carvalho Junior, de 33 anos, elogiou 
o evento e gostou da abordagem do palestrante. “Eu 
gostei do tema, era o que eu estava esperando, eu 
acompanho o trabalho do Karnal pelas redes sociais 
e é sempre muito bom ouvir o que ele diz, são temas 

sérios, mas ele consegue abordar com bom humor”.
A médica cooperada Cristina Inocêncio, diretora 

administrativa da Oncomed, também aprovou a 
iniciativa. “A ética é uma questão fundamental, 
que deve ser debatida, e a gente tem que passar 
isso para as outras pessoas. Acredito que todos que 
participaram serão multiplicadores desses valores 
tão importantes, como respeitar o próximo e não 
fazer ao outro aquilo que não quer para si".

Tom sarcástico e assertivo de Karnal agrada o público

A aproximação com a sociedade também foi ressaltada 
pelo presidente da Unimed Cuiabá, Rubens Carlos de 
Oliveira Junior. “Eu sou fã do Leandro Karnal e acredito 
que temos um público recorde nesse evento também por 
conta da escolha do palestrante. Fico muito feliz de estar 
junto com a sociedade, os cooperados, colaboradores e 
demais parceiros, pois promover momentos como este de 
interesse público faz parte da nossa responsabilidade social”.

A diretora de Mercado da Unimed Cuiabá, médica 
cooperada Suzana Palma, frisou que a ética está diretamente 
relacionada com a transparência empresarial. “Nós 
sabemos que cooperar é fundamental, as empresas 
conseguiram perceber que não dá para focar apenas no 
lucro para acionistas, proprietários, mas que todos os 
elementos que compõem o funcionamento da empresa 
são importantes e, principalmente, a sociedade”.
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Orquestra PróUnim oferece ensino 
musical a cerca de 140 alunos

Ambiente dedicado à cultura será criado

Escola recebe 150 livros e professores 
conversam sobre adoecimento mental

MÚSICA

ESTÍMULO À LEITURA

VIVER BEM NA ESCOLA

Criada com o objetivo de proporcionar vivência 
musical e artística aos colaboradores, cooperados 
e familiares da Unimed Cuiabá, a Orquestra 
PróUnim já atendeu 137 alunos. Anualmente, são 
disponibilizadas 80 vagas, mas a procura foi tão 
grande que todas as previstas foram preenchidas e 
houve a necessidade de abrir uma nova turma de 
violino. As atividades pedagógicas, bem como todos 
os materiais didáticos são oferecidos gratuitamente.

Realizado em parceria com o Instituto Ciranda, 
o projeto promove o ensino em instrumentos 
musicais sob os aspectos teórico e técnico e por 
meio da prática musical coletiva. O trabalho deverá 
culminar com a formação da Orquestra PróUnim, 
organismo musical que, além de colaborar para 
o desenvolvimento desses alunos, representará a 
Unimed Cuiabá junto à sociedade mato-grossense.

Realizando sonhos
O Orquestra PróUnim tem sido 

responsável pela realização de 
sonhos, como do aluno Rony Ebens 
Guerisma, 36 anos, que é haitiano 

e está há apenas quatro anos no Brasil. Funcionário de 
uma empresa terceirizada, ela conta que quando soube da 
abertura de inscrições para as aulas foi “correndo” fazer. 

“Quando eu vi esse programa do PróUnim sai da 
minha casa desesperado para ver se conseguia e, graças 

a Deus, chegou lá e eles 
me receberam. Para 
mim é o melhor curso 
que estou fazendo. Eu 
gosto muito”, contou ele, 
ainda com uma certa 
dificuldade no Português.

Rony, que não havia 
tido a oportunidade de 
estudar música, apesar de 
gostar muito, faz aulas de 
piano e saxofone e sonha 
em poder ganhar a vida 
tocando. “Conversei com 
a professora e ela falou 
pra mim que qualquer 
hora que eu decidir fazer 
uma carreira musical ela 
vai estar disposta a me 
ajudar nesse processo. 
Eu nunca falto à aula”, 
salienta, orgulhoso, 
revelando que já até 
pensou em parar por conta 
do conflito de horários.

MODALIDADES
 Instrumentos de orquestra.
 Classe das madeiras: flauta 

transversal, clarinete e saxofone.
 Classe dos metais: trompetes, 

trombone e tuba.
 Classe das cordas: violino, 

viola (de arco) e violoncelo.
 Classe de música popular.
 Prática com violão, guitarra, 

contrabaixo elétrico e piano.
 Classe de bateria: bateria e 

instrumentos de percussão.
 Classe de canto coral: técnica 

vocal e prática coral.

Início das inscrições: 
janeiro de 2019

O Espaço Cultural do PróUnim é um projeto que visa oferecer um 
ambiente agradável e aconchegante, proporcionando aos colaboradores 
e cooperados uma experiência com o incentivo à leitura, lazer, 
aprendizado e diversão. A intenção é que em 2019 ele esteja ativo e 
contará com um amplo acervo de livros, acesso à internet, computadores, 
máquina de xerox, impressões coloridas, além de jogos educativos como 
xadrez, dama e memória. A ideia é inclusive que as pessoas possam 
ter acesso às obras e emprestá-las para ler no conforto de sua casa.

O PróUnim 
desenvolve o projeto 
“Viver Bem na Escola” 
que visa promover 
hábitos saudáveis para 
crianças e adolescentes, 
criado pela Unimed 
do Brasil, em parceria 
com a Escola Estadual 
Professor Ulisses 
Cuiabano, de Cuiabá. 

A primeira ação da 
iniciativa foi a entrega 
de 150 livros para a 
unidade escolar. “Este 
projeto nos chamou 
muita atenção porque sabemos 
da importância da educação para 
o nosso país e na nossa cidade. A 
indicação desta escola surgiu por 
meio da solicitação de livros que o 
diretor vinha fazendo no aeroporto, 
na biblioteca pública, na própria 
Assembleia Legislativa. O PróUnim 
resolveu procura-lo e contemplar 
a escola com livros educativos”, 
relatou o presidente, André Palma. 

“É uma esperança que nasce. 
Uma ajuda dessas vem fortalecer 

o nosso projeto de leitura assistida, 
porque temos alunos que chegam ao 
Ensino Médio e não conseguem ler. 
Vai ajudar bastante. Quando a gente 
acha que já não tem mais jeito, vem 
uma instituição como o PróUnim, 
e nos ajuda”, agradeceu o diretor da 
escola, Dimas Antônio da Silva.

Palestras
O projeto “Viver Bem na 

Escola” tem objetivo de trabalhar a 
educação para a saúde com crianças 
e adolescentes, contribuindo para a 

formação de adultos 
com estilos de vida 
mais saudáveis. Para 
isso, são realizadas 
palestras com o auxílio 
do PróUnim. Os temas 
variam entre “Qualidade 
de Vida”, “Prevenção de 
Doenças”, “Prevenção 
de Acidentes”, 
“Educação Ambiental”, 
“Sexualidade”, “Uso 
de Drogas”, “Bullying”, 
entre outros. 

Em agosto, o 
PróUnim realizou uma 

roda de conversa com os professores 
da escola com a temática: “Prevenção 
no Adoecimento Mental”. O bate 
papo ocorreu com o objetivo de 
recolher as demandas passadas 
pelos profissionais da Educação 
para, posteriormente, oferecer as 
contrapartidas que o PróUnim 
identificou como necessárias. 
Professores puderam falar sobre 
conflitos no ambiente escolar, carga 
de trabalho e questões pessoais que 
influenciam no dia a dia escolar.
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O PróUnim desenvolve junto à Escola Estadual Professor Ulisses Cuiabano, de Cuiabá, o projeto “Viver Bem na Escola”, criado pela Unimed do Brasil e que visa promover hábitos saudáveis para crianças e adolescentes.
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O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, em Várzea 
Grande, experimentou um momento histórico no dia 3 de 
março deste ano. A instituição, com o apoio do PróUnim 
e da comunidade, realizou o casamento de dois de seus 
internos: Jacinto Pedro Pereira, 68 
anos, e Lourdes Maria dos Santos, 
64 anos. Os noivos ganharam 
uma cerimônia completa, com 
damas de honra, celebração 
religiosa, valsa, bolo e bailão 
para os internos e convidados.

Foi mais um importante 
capítulo da história que começou 
ali mesmo, no Lar. “Foi amor à 
primeira vista. Quando vi ele 
pela primeira vez senti uma 
paz enorme no coração. Pensei, esse é o meu futuro 
marido”, revelou Lourdes, contando que ia até o quarto 
de Jacinto convidá-lo para irem juntos namorar no 
jardim. “No meu coração me senti alegre demais de 
encontrar uma pessoa que Deus detalhou para mim. 

CELEBRAÇÃO

Lar São Vicente de Paulo 
tem casamento dos sonhos

Eu disse para ela: vamos casar logo meu amor, somos 
desimpedidos”, acrescentou o noivo, que era viúvo.

A satisfação também foi grande entre os apoiadores. 
“A Unimed Cuiabá se sente muito feliz e gratificada de 

estar aqui presente. Isso para nós 
foi uma realização. Uma das coisas 
mais equivocadas do mundo é 
achar que um lar de idosos é o 
fim da estrada. Não é. Na verdade 
a promoção humana acontece 
em todos os momentos da vida”, 
salientou a diretora de Mercado 
da Cooperativa, Suzana Palma. 

“Eu vejo que o que aconteceu 
hoje aqui no abrigo, para nosso 
deleite, é um recomeço. Casaram-se 

hoje e vão continuar vivendo junto aos seus amigos e amigas 
durante muito tempo. O bacana disso é que ela encontrou o 
parceiro certo e ele também. Os dois estão felizes e é isso que 
importa”, reforçou o presidente 
do PróUnim, André Palma.

O PróUnim atua no Lar São 
Vicente de Paulo no sentido 
do proporcionar a melhoria da 
qualidade de vida dos idosos 
em situação de vulnerabilidade 
social. Além de fornecer materiais 
de primeira necessidade e 
atendimento médico, o programa 
realiza ações de lazer e integração 
como os aniversários mensais. 

O do mês de junho, por exemplo, 
contou com apresentação da 
banda Reanimados, composta por 
médicos cooperados da Unimed 
Cuiabá. De acordo com a doutora 
Noemy Ueno, médica participante 
da banda, foi um momento bem 

emocionante. “Estar aqui é muito 
bom, é um bem-estar intangível. 
Um momento de relaxar e 
trazer alegria para eles”, disse.

Uma atitude bastante elogiada 
por Elza Paes de Proença Cassim, 
membro do Conselho Fiscal da 
instituição. “É muito bonito esse 
trabalho que é prestado aqui pelo 
PróUnim, pelos amigos voluntários. 
É muito gratificante, porque 
traz alegria. Eles fazem a unha 
(manicure/pedicure), ganham bolo, 
salgado, cantam parabéns. Eles se 
sentem muito felizes, valorizados, 
motivados”, elogiou, por conta da 
comemoração realizada em julho.

O 
presidente 
do PróUnim, André Palma, 
também enalteceu a disposição dos 
voluntários. “São meninas e meninos 
extraordinários, que passam aqui 
a tarde conosco uma vez por mês 
para celebrar os aniversariantes. Se 
pode perceber claramente a alegria, 
o conforto, o carinho, o olhar que 
nós temos diante destas pessoas e 
por isso o Programa se tornou tão 
especial”, avalizou o psicólogo.

Comemoração dos aniversariantes 
do mês traz alegria aos idosos

DIA C VIDA EM MOVIMENTO

Voluntários levam saúde e lazer 
aos moradores do Coophamil

O PróUnim proporcionou alegria 
e bem-estar aos moradores do Bairro 
Coophamil e adjacentes com o “Dia 
C – Vida em Movimento” realizado 
em junho. A ação, que contou 
com participação de cerca de 80 
voluntários, fez parte do movimento 
Dia de Cooperar, iniciativa do 
Sistema OCB que incentiva 
cooperativas a realizarem projetos 
transformadores nas comunidades. 

A ação realizada anualmente 
proporcionou ao público, em sua 
maioria idosos, atendimentos médico 
e odontológico, massagem, manicure, 
maquiagem, design de sobrancelhas, 
corte de cabelo e distribuição de 
mudas e brindes. A música ficou por 
conta da banda Reanimados, formada 
por médicos da Unimed Cuiabá. 

O presidente da Associação de 
Moradores do Coophamil, Edevaldo 
Ferreira da Cunha (Profeta), lembrou 
que a ajuda vem de longa data: “o 
PróUnim desde 2012 é nosso parceiro 
e só temos a agradecer por tudo que 
ele tem feito por nós”, afirmou. A 
comunidade também aprovou. “Passei 

pelo clinico e fiquei 
muito feliz em saber 
que está tudo bem. 
Temos que aproveitar 
iniciativas como estas 
pois muita gente não 
tem acesso a esse 
tipo de atendimento”, 
lembrou Maria 
Tarsila, 67 anos, do 
bairro Cidade Alta. 

A médica de família e 
coordenadora do Ambulatório 
de Especialidades da Unimed 
Cuiabá, Sofia Bernardo, lembrou 
que a ação voluntária do PróUnim 
chegou em boa hora. “Este 
bairro em especial, apresenta 
dificuldade no atendimento à 
saúde básica. Esta ação, vem 
para suprir uma necessidade 
dessa população que para ser 
atendida precisa de deslocar 
para outro bairro”, salientou.

“Nós da Unimed Cuiabá 
estamos muito felizes de estar 
novamente aqui neste espaço 
e proporcionar à comunidade 

atendimento, carinho 
e respeito”, frisou a 
médica Suzana Palma, 
diretora de Mercado 
da Unimed Cuiabá. O 
mesmo sentimento 
foi manifestado pelo 
presidente do PróUnim, 
André Palma. “O sucesso 
do evento foi resultado 
de muito trabalho 
interno. Fizemos tudo 
o que podíamos no 
sentido de atender 
bem a população dessa 
região”, finalizou.

O PróUnim também auxilia 
no projeto Cooperfrente que 
visa promover a qualidade 
de vida e interação social a 
idosos do bairro em situação de 
vulnerabilidade social. A ação 
busca oferecer oportunidade para 
que os idosos da comunidade 
Coophamil tenham acesso a um 
programa de atividade regular 
que atenda aos seus interesses e 
necessidades, contribuindo para 
a melhoria da autonomia, saúde e 
qualidade de vida, dentro de um 
contesto que promova o lúdico, 
interação social, lazer e trabalho 
conjunto de diferentes gerações.

Um dos beneficiados é 
o projeto Terceira Idade em 
Ação. Paulo Afonso Moreira, 
coordenador do projeto, fala sobre 
a importância da ajuda que recebe 
do PróUnim e da Cooperfrente. 
“Eles têm nos ajudado muito. 
Se não fosse essa ajuda, o 
projeto talvez nem existisse. É 
de extrema importância para 
toda a comunidade”, ressaltou. 

Projeto 
Cooperfrente
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DIA DO MEIO AMBIENTE 

Pioneiro na implantação do 
projeto de neutralização de carbono

Entrega de mudas de árvores

O PróUnim tem participado 
ativamente dos eventos da Unimed 
Cuiabá com o objetivo de divulgar 
o trabalho que é realizado pelo 
programa e promover ações 
socioambientais. Neste ano, esteve 

presente na Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da Cooperativa com 
a distribuição de mudas de plantas e 
panfletos com informações sobre os 
projetos, no Fórum da Transparência, 
onde apresentou o sistema de 

sustentabilidade da Unimed Cuiabá, 
e no Seminário de Judicialização da 
Saúde Suplementar falou sobre as 
ações, o programa e fez a distribuição 
de mudas de temperos, o que 
agradou bastante os cooperados.

Participação em eventos fortalece imagem do PróUnim

No dia 05 de junho é comemorado 
o Dia Mundial do Meio Ambiente 
e a data não passa em branco no 
PróUnim, alias a preocupação com a 
preservação da natureza é constante 
e o programa é pioneiro em realizar o 
trabalho de compensação de emissão 
de carbono com o plantio de árvores 
em Santo Antônio de Leverger.

O projeto iniciou em 2010 com 
o objetivo de neutralizar toda a 
emissão de dióxido de carbono 
(CO2) proveniente de sua operação. 
Em parceria com o Instituto Ação 

espécies de ocorrência natural. Para 
se ter uma ideia da importância da 
ação, por ano, é possível neutralizadas 
mais de 1.500 toneladas de emissão 
de CO2 e recuperar uma área de 6 
hectares (ou 69 mil metros quadrados).

 “A Unimed Cuiabá, como uma das 
maiores cooperativas do país, tinha 
que assumir um compromisso pelos 
impactos que gerava no meio ambiente. 
E ninguém melhor que o PróUnim para 
desenvolver o trabalho pela experiência 
com ações voltadas à comunidade em 
que a cooperativa está inserida”, explica 
o presidente do PróUnim, André Palma.

A iniciativa chegou a ser finalista, 
ficando em segundo lugar, do 
Prêmio SOMOSCOOP – Melhores 
do Ano, realizado em novembro, 
em Brasília (DF), na categoria 
“Desenvolvimento Sustentável”.

Além do projeto, o PróUnim também estimula 
que outras pessoas contribuam o meio ambiente 
por meio da distribuição de mudas de árvores 
que já se tornou uma tradição da cooperativa. 
A ação ganha mais adesão justamente na data 
de comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente quando é feita uma distribuição para os 
cooperados, colaboradores, clientes e comunidade.

Verde que mantém o projeto Verde 
Rio, a cooperativa contribui com a 

preservação da 
mata ciliar dos rios 
de Mato Grosso.

Desde o início 
do projeto já foram 
plantadas mais de 
180 mil mudas de 
árvores nativas da 
região como ingá, 
ipê amarelo, roxo e 
rosa, angico, aroeira, 
cajazinho, bordão de 
velho, entre outras. 
São plantas do 
Cerrado que foram 
escolhidas após 
um levantamento 
florístico para 
identificar as 
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O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, não passa em branco no PróUnim. A preocupação com a preservação da natureza é constante e o programa é pioneiro em realizar o trabalho de compensação de emissão de carbono com o plantio de árvores em Santo Antônio de Leverger.
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