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Para o cooperado Dilson Reis,
a Finlândia é um dos lugares

mais lindos do mundo.

Você também tem um click 
interessante da natureza? Envie para 
markerting1@niteroi.unimed.com.br

clicks da natureza editorial

Decorridos mais de 40 anos desde a 
criação da primeira cooperativa médica em 
Santos, o Sistema Unimed vive os primeiros 
questionamentos em relação à formatação da 
empresa. Essa refIexão foi causada pelo impacto 
da ação governamental, que não reconhece 
um tratamento tributário diferenciado ao ato 
cooperativo. Outra dificuldade diz respeito à 
falta de uma ação mais enérgica em relação 
aos cooperados predadores que se utilizam 
da condição de “donos” para efetuarem ações 
não voltadas para o ganho coletivo.

No atual cenário, as Unimeds podem vir 
a se tornar menos competitivas que seus 
concorrentes diretos (Amil, Bradesco, etc...). 
A sinistralidade na medicina de grupo é bem 
menor que nas cooperativas, mesmo em 
algumas regiões em que os médicos são os 
mesmos. Já existem cooperativas que são 
prestadoras a fim de evitar a ação da Agência 
Reguladora; enquanto outras que se tornaram 
híbridas, aceitando em seus quadros médicos 
credenciados o que historicamente “produz” 
sinistralidade menor (custos médicos).

Porém, uma coisa é certa, sem gestão 
competente não se chega a lugar nenhum. 
Mais do que nunca, é preciso superação e 
humildade para aprender com o passado, 
não se conformar com o presente e desafiar 
o futuro. Ter essa consciência coletiva exige 
comprometimento e espírito de equipe. Não 
deve haver espaço para vaidades. A vaidade é 
inimiga do trabalho em equipe, sendo grande 
obstáculo na busca do crescimento e na 
formação do verdadeiro time.
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O sistema de saúde passou por diversas alter-
ações em sua trajetória histórica até chegar ao 
formato hoje tido como padronizado e comum 
ao redor do mundo. Uma grande mudança 
que revolucionou a área, foi a troca de uma 
percepção negativa do sistema para uma mais 
positiva. Antigamente, via-se o ambiente de 
saúde como um espaço para abrigar as pessoas 
doentes até sua morte. Essa visão pessimista foi 
se transformando lentamente à medida que 
as pesquisas médicas avançaram e apontaram 
para outra realidade: a capacidade de cura.

É possível observar essa mudança de postura 
da sociedade em relação ao sistema de saúde 
em fatores como a substituição do conceito 
de “Risco de Morte” por “Risco de Vida” ou a 
análise histórica da arquitetura de hospitais, 
que nem sempre foi como hoje em dia. Os 
hospitais eram espaços criados com o objetivo 
de abrigar os doentes durante seus momentos 
finais, isolando-os do convívio comum com os 
saudáveis. Os ambientes eram voltados para 
um eixo central e os pacientes, aglomera-
dos, cercados e isolados do resto da cidade.

Só no século XIX foi criado o conceito do 
hospital como espaço para a cura. O marco 
desta modificação foi o Hôtel Dieu (Hotel 
de Deus), construído na França, em 1796. O 

mundo inteiro passou a copiar esse estilo ar-
quitetônico com diversos pavilhões, divididos 
de acordo com as especialidades da medicina. 
Em Niterói não foi diferente. Neste mesmo 
período, foi fundado o Instituto Vital Brazil 
(IVB), cujo prédio se alinha a esse contexto 
e incorpora a tradição da arquitetura moder
na, em seu momento de auge absoluto.

Essas trajetórias e modificações da arquitetura 
do ambiente de saúde de Niterói são contadas 
no livro “Instituto Vital Brazil: Um Patrimônio 
da Arquitetura e da Saúde”, de Nireu Cavalcan-
ti, Gisele Sanglard, Renato Gama, Fábio Biten-
court, Paulo Brazil, Érico Vital Brazil e Jorge Cas-
tro, lançado no dia 30 de setembro. O livro, 
que pretende registrar aspectos históricos da 
construção e da assistência à saúde da po-
pulação do estado do Rio de Janeiro, foi pro-
jetado como uma homenagem aos 90 anos 
do IVB, aos 66 anos de inauguração do pré-
dio, onde hoje funciona o instituto, e ao cen-
tenário do arquiteto Álvaro Vital Brazil – filho 
do cientista que deu nome ao instituto e autor 
do projeto do edifício em que funciona o IVB.

A Unimed Leste Fluminense, tão presente 
no cenário niteroiense, é um exemplo de 
cooperativa da área que se mantém fiel às 
inovações dos conceitos de saúde. Recentes 
construções da empresa, como o Hospital 

O Hotel Dieu, construído na França em 1796, destacou-se não só pela arquitetura inovadora, mas 
também por modificar o conceito de espaço hospitalar.

saúde e
arquitetura

de Itaipu e o Serviço de Pronto Atendimento 
(SPA) de São Gonçalo, se enquadram nessa 
visão do ambiente de saúde como um es-
paço de cura, atendendo às especificações 
arquitetônicas atribuídas a esse conceito. 
Preocupada em estar sempre em dia com o 
que há de mais novo e moderno na medici-
na, a Unimed Leste Fluminense se empenha 
cada vez mais no cuidado com os pacientes.

SPA de São Gonçalo:
arquitetura que integra
a natureza traz maior
sensação de bem-estar
aos clientes.

O prédio do Instituto Vital Brazil, em Niterói, é referência na 
história da arquitetura moderna brasileira.
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No dia 15 de setembro foi comemorado 
o Dia do Cliente. Uma data importante para 
toda e qualquer empresa que se relacione 
com pessoas não podia passar em branco 
para Unimed Leste Fluminense. Procuramos 
em nosso cadastro de clientes as pessoas com 
as adesões mais antigas e chegamos a quatro 
senhoras: Ana Maria, Beatriz, Heloísa e Yolanda, 
todas nossas clientes há 37 anos. Enviamos 
cestas de café da manhã e passamos em suas 
casas para uma conversa descontraída, onde 
procuramos descobrir quem elas são e o que 
pensam, gostam e fazem no seu dia-a-dia. 
No alto de suas experiências, elas dão dicas e 
respondem: “Qual é a coisa mais gostosa da 
vida?”

mais gostosa
da vida?

qual é a coisa
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certificada
pela 7ª vez!

 
A Unimed Leste Fluminense obteve o 7º 
Selo de Responsabilidade Social Empresarial 
concedido pela Unimed do Brasil e Fundação 
Unimed. A premiação ocorre quando uma 
Singular promove a Responsabilidade 
Social em suas operações e os públicos 
com os quais se relaciona. Nesta edição, a 
empresa elevou sua graduação para obter 
o certificado, comprovando a constante 
evolução de suas práticas sócio-ambientais. O 
Selo é fruto de uma análise da performance 
de diversos indicadores que permeiam a 
Responsabilidade Social, materializando o 
sétimo princípio do cooperativismo – que 
condiciona as cooperativas a trabalharem para 
o desenvolvimento de suas comunidades. 
 
Entre os projetos sociais da cooperativa 
destaca-se o projeto “Jovem Talento”, 
responsável por envolver jovens de 14 a 21 
anos, de perfil sócio-econômico baixo, no 
dia-a-dia da Unimed. Através de um sistema 
de rodízio de três meses, os participantes 
são distribuídos entre as diversas áreas da 
empresa, passando a atuar em atividades de 
suporte e tendo, assim, a chance de aprender 
através do trabalho prático. Simultaneamente, 
existe um acompanhamento teórico 
– de 194 horas de duração – com 
instrutores especializados e voluntários da 
cooperativa, no qual são abordados temas 
como: cidadania, cooperativismo, rotinas 
administrativas, informática, entre outros. 
 
A iniciativa, desenvolvida pela área de Recursos 
Humanos da cooperativa em parceria com 
Uniodonto, Instituto Canhotinho de Ouro 
e Sescoop/RJ, é pioneira na região Leste 
Fluminense. Visando à inserção de jovens 
sem qualificação profissional no mercado de 
trabalho, o projeto “Jovem Talento” oferece 
uma oportunidade de desenvolvimento 
profissional digno a esse grupo pouco 
privilegiado. Com a precária situação do 
sistema educacional brasileiro, é somente 
com esse tipo de intervenção que se torna 
possível acreditar em um futuro melhor para 
as crianças e adolescentes que dependem do 
ensino público.

Os jovens talentos da cooperativa
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Ana Maria – a apaixonada

Ana Maria Magalhães, de 58 anos, é 
professora do 1º ano do ensino fundamental 
e é completamente apaixonada pela profissão. 
Aposentada pelo ensino público, continuou 
dando aula em colégios particulares até 
2002, quando parou para cuidar de sua mãe 
que estava com Alzheimer. Dois anos depois, 
com o falecimento de sua mãe, Ana tentou 
voltar a dar aulas, mas não conseguiu espaço 
no mercado de trabalho. Porém, isso não a 
desanimou. Determinada, ela garante que 
não vai desistir de alcançar o seu sonho de 
retomar o ofício e tem planos de trabalhar até 
o fim de sua vida.

Bastam alguns minutos de conversa com Ana 
Maria para perceber que se trata de uma 
pessoa extremamente apaixonada pela vida. 
Esperançosa em voltar a dar aulas, fica muito 
feliz quando algum ex-aluno a reconhece na 
rua. “Tia Ana, um beijo com queijo?”. “Agora 

com recheio de saudade”, responde sempre 
de bom humor. Mas se você pensa que ela 
está parada esperando a oportunidade cair do 
céu, se engana! Ana está sempre distribuindo 
currículos em escolas e trabalha como 
voluntária de um grupo (do centro espírita que 
freqüenta) com o apropriado nome LOVE – Lar 
Oficina Vida Esperança –, que oferece diversas 
atividades para idosos. “Trabalhar com idosos 
é muito gostoso, assim como com crianças”, 
garante.
 
Além do amor declarado por idosos e crianças, 
Ana Maria adora caminhar pela praia de 
manhã, ir ao cinema, ouvir música, passear pelo 
Campo de São Bento e contemplar a natureza. 
Completamente apaixonada por animais, 
já teve muitos bichos em casa e, hoje, mora 
sozinha com o cachorro Kiko – um poodle 
toy de 8 anos de idade. Falando dos animais 
com palavras carregadas de amor puramente 
maternal, Ana não tem vergonha de assumir 
que até conversa com eles: “Certa vez estava 
procurando uma tartaruga que fica perto do 
lago do Campo de São Bento e quando a 
encontrei gritei: ‘Turtle!!! Você está aí!!!’. Um 
senhor que passava ao lado balançou a cabeça 
com ar de desaprovação. Deve ter achado que 
sou maluca, mas nem ligo”.
 
Ex-fumante, ela confessa que vive uma 
luta constante com o antigo vício e que só 
conseguiu largar o cigarro, após 40 anos 
fumando, graças à doutrina espírita que 
adotou. “Cada dia é uma vitória” afirma Ana, 
aproveitando para deixar a dica para os 
leitores da Coops: “não fume! Fumar foi a maior 
besteira que eu fiz na vida!”. A nicotina não 
faz mais parte de sua vida, mas a paixão pelos 
animais continua firme e forte e transparece 
pela decoração de sua casa. Colecionadora de 
sapos, Ana tem imagens de mais de 100 sapos 
pela casa, espalhados pelas cortinas, abajures e 
prateleiras. Sapos em todos os cômodos, sapos 
pela casa toda! Dona de uma energia cativante, 
ela recomenda a todos: “ame os animais, as 
crianças, os idosos, a natureza e não fume!”.

Heloísa – a urbana

A primeira coisa que Heloísa Florido, de 74 
anos, fez questão de fazer ao nos receber 
na sua casa para a entrevista foi agradecer a 
cesta de café da manhã que recebeu no Dia 
do Cliente e garantir que adorou, apesar de 
estar de dieta pois engordou muito na última 
ida aos EUA. A professora do maternal  está 
aposentada, mora sozinha no Ingá, em Niterói/
RJ, e adora visitar a filha (Lúcia) e a sobrinha 
(Elisabeth) que moram nos EUA. Urbana, 
ela gosta de barulho, movimento e cidade. 

Cliente exigente, Heloísa é só elogio quando 
o assunto é Unimed Leste Fluminense. Apesar 
de ter perdido o marido com apenas 30 anos 
de idade e ficado com uma situação financeira 
apertada, nunca deixou de pagar o plano de 
saúde para ela e sua filha (de ainda 2 anos 
na época). Batalhadora, trabalhou 30 anos na 
mesma escola – o IEPIC – e terminou de pagar o 
apartamento até o fim. Hoje, com a filha criada 
e independente e a situação financeira estável, 
o lema é aproveitar o que a vida tem de melhor. 
 
Sempre que possível, Heloísa viaja para os EUA 
para passar uma temporada com a filha, no 
estado do Tennessee, e com a sobrinha, na 
Flórida. Entretanto ela confessa não gostar 
muito da cidade pequena onde a filha mora 
porque não tem nada pra fazer. “Gosto 
de movimento”, afirma com um intenso 
espírito, inegavelmente urbano. Heloísa 
explica que mora sozinha, mas nunca está 
só: “É só eu gritar que a casa enche! Tenho 
muitos amigos na vizinhança!”. Com uma 
vida animada ao lado dos seus fiéis amigos, 
nunca faltam atividades para o grupo. Eles 
se reúnem com bastante frequência para ir à 
academia, viajar, comer em restaurantes, fazer 
reuniões nas suas casas e outros programas, 
sempre à base de muita risada e diversão. 
 
Para a vitoriosa Heloísa, não existem mais 
sonhos a serem alcançados, pois acredita ter 
conseguido tudo o que mais queria na vida. 
Ao olhar para o sucesso da filha que quase 
abandonou o colégio por não ter dinheiro 
para a mensalidade e, hoje, tem Mestrado e dá 
aula de francês em uma universidade nos EUA, 

a sensação de dever cumprido transborda do 
olhar da professora aposentada. Mas, ela alerta 
que o importante é manter o pé no chão e não 
ficar sonhando, evitando, com isso, surpresas 
desagradáveis.

Para os leitores, Heloísa tem apenas uma dica 
simples e direta: viver a vida, aproveitando 
o que ela tem de melhor, mas sempre com 
responsabilidade. Bem humorada, ela revela 
seu segredo de organização: “adoro tudo 
bem guardadinho no armário. Se deixar, 
faço armário até no teto”. A organização e a 
responsabilidade dão paz de espírito a Heloísa 
para curtir seu dia-a-dia sem preocupações. 
Para ela a coisa mais gostosa da vida é ser livre e 
independente e, honestamente, é difícil pensar 
que alguém consiga segurar essa senhora de 
energia tão determinada: “Sou livre, leve e 
solta. Se eu resolvo sair eu saio, fecho a porta 
e vou embora”. E nós, vamos junto!
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A inquieta Heloísa em seu apartamento.
“Gosto de movimento, de cidade.”

Ana Maria e seu amor “Kikito”.
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Beatriz – a caridosa

Beatriz Vasconcellos, 91 anos, conhecida 
como Vovó Beatriz, é querida por todos que 
a conhecem e gosta de passar o dia vendo 
TV, pois não sai de casa devido a idade. Desde 
a morte de seu esposo causada por um 
problema nos rins em 1981, após um casamento 
de 42 anos, vive sozinha mas sempre tem a 
companhia de um dos dois filhos para dormir 
todas as noites. Beatriz foi professora de música 
e dava aula para alunos do 1º e 2º grau no 
colégio Getúlio Vargas, além de ministrar um 
coral que se apresentava em diversos lugares e 
chegou a ganhar vários prêmios, aposentando-
se somente aos 70 anos de idade.
 
Para saber quem é Vovó Beatriz, basta 
perguntar a qualquer morador do prédio 
onde ela mora e a resposta que você ouvirá 
de todas as bocas será sempre a mesma: é 
uma boa pessoa. Sempre preocupada com 
os outros, ela considera a coisa mais gostosa 
da sua vida, quando ouve uma boa notícia 
na televisão: que a pobreza diminuiu, que as 
crianças pobres têm o que comer e que estão 
estudando. “Eu tento ajudar com o que posso. 
Sempre ligam pra mim pedindo ajuda e eu 
sempre atendo, mas não tenho muito dinheiro 
e também não posso sair de casa. Quando 
posso, eu ajudo. Mas, quando não posso, aí 
eu fico doente. Sofro muito com a dor da 
humanidade”, explica ela, acrescentando que 
o salário de aposentada que recebe é “menor 
que o salário de um varredor de rua”.

Beatriz afirma que a melhor coisa que 
aconteceu em sua vida foi o marido e conta 
que, antes de morrer, ele lhe pediu para ajudar 
menos aos outros, não usar aliança e não se 
casar novamente. Ele temia pelo seu futuro, 
pois achava que ela tinha “um coração maior 
que a cabeça”. Vovó Beatriz cumpriu os dois 
últimos desejos do marido, mas nunca deixou 
de ajudar aos que precisavam. Tanta bondade 
infIuenciou inclusive seu neto, Gerard, que 
puxou a vontade de ajudar aos outros da avó 
e já se candidatou a cargos políticos com esse 

intuito, mas ainda não teve sucesso. “Tenho 
muito orgulho dele, é um menino maravilhoso. 
Ele está sempre metido com um monte de 
projetos, ajudando um, ajudando outro. Teve 
uma época que ele levava crianças de um 
colégio de freiras para a praia e eu o ajudava 
preparando o lanche. As crianças nunca 
tinham ido à praia”, orgulha-se a 
avó coruja.

O enorme coração de Vovó 
Beatriz tem história e emociona 
quem tem o prazer de trocar 
algumas palavras com ela, ou 
passar alguns minutos em sua 
companhia. São poucas as pessoas 
que trazem consigo esse sentimento 
raro de puro altruísmo e é bonito 
demais testemunhar a existência de 
exemplos como esse nos conturbados 
dias de hoje. Repassando sua energia 
caridosa, Beatriz deixa sua mensagem para 
os leitores: “Não ignorem os pobres, olhem 
por eles, ajudem o outro. Isso faz bem para o 
outro e para você também”.

Yolanda – a viajada

Yolanda Ferreira, de 78 anos, aposentada do 
Tribunal de Contas do Estado acredita que 
sua felicidade está relacionada a sua postura 
de preencher a vida pós-aposentadoria com 
programações, não obrigações. Landinha, 
como os amigos a chamam, tem um filho e 
duas netas e passa bastante tempo ocupada 
na frente do computador – onde produz 
cartões para os colegas e parentes e adora 
trocar e-mails. Além disso, ela descobriu uma 
grande paixão em sua vida: viajar. Ela começou 
a viajar muito com o marido depois que parou 
de trabalhar e garante que viajou o Brasil 
inteiro.

Dentre os muitos lugares que já conheceu, 
os que mais marcaram sua memória foram 
Pantanal, Foz do Iguaçu, Gramado e as praias 
do nordeste. “O Brasil é muito lindo”, afirma 
com experiência. Devido a um problema na 
coluna, Yolanda tem diminuído seu ritmo de 
viagens mas, sempre que pode, vai para algum 
lugar perto. Um local que vai com freqüência 

é Conservatória – “a cidade da 
seresta”. “Cada ruazinha tem o 
nome de uma canção. À noite 
as pessoas saem cantando 
pelas ruas, os violeiros na 
frente e o público atrás”, 
explica.

Apaixonada por viagens, 
ela não costuma viajar 
de avião porque o 
marido tem medo e 
por também preferir 
as viagens de ônibus, 
pois assim, “conhece 
o início, o fim e o 
meio do caminho”. 
“Além do mais, 
viajar de excur-

são é ótimo para fazer novas amizades”, 
garante. A viagem mais legal que já fez foi uma 
excursão que saiu de Niterói e foi até São Luiz 
do Maranhão, parando em várias capitais do 
Brasil. Yolanda contou ainda que “uma situação 
engraçada foi quando um trecho da estrada 
estava interditado e o ônibus teve que passar 
pelo meio de um canavial à noite. Passamos 
um sufoco, mas no final foi divertido”.

Landinha também passou por algumas 
situações em que ela precisou de ajuda como, 
por exemplo, uma vez em que ela estava 
voltando de São Paulo e os faróis do carro 
queimaram. Era uma estrada escura e muito 
sinuosa mas, ao perceber que o carro de 
Yolanda e do marido precisava de ajuda, alguns 
motoristas os guiaram até uma oficina. “Existe 
muita gente boa no mundo, mas infelizmente 
é só o lado mau que aparece na mídia”, diz. 

Sempre de malas prontas, Yolanda descreve 
sua relação quase terapêutica com as viagens 
com uma emoção vibrante. “Na hora que eu 
coloco o pé no ônibus, eu me desligo do 
resto do mundo. Não me interessa nem a 
hora que iremos chegar, nem que horas são. 
O importante é viajar, não importa pra onde, 
to indo”. Quando perguntada então qual é a 
coisa mais gostosa da vida, sem nem hesitar 
ela responde: viajar! E acrescenta: “Eu gosto 
de viver as coisas boas, falar de coisas boas e 
perceber as coisas boas da vida”.

Assim como essas quatro incríveis mulheres, 
pessoas com personalidades diferentes e 
contraditórias buscam diariamente, cada qual 
à sua maneira, uma vida feliz. Elas continuam 
trilhando seu caminho por esse Mundo cheio 
de diferenças, trazendo suas lições especiais 
adquiridas no caminho. Ana Maria, Heloísa, 
Beatriz e Yolanda, com suas particularidades, 
facetas próprias e experiências individuais de 
vida são parte indispensável e compõem, junto 
com você, a família Unimed Leste Fluminense.

Hélio e Yolanda em frente à cristalei-
ra onde guardam dezenas de lembranci-
has adquiridas durante as viagens pelo Brasil.

 Vovó Beatriz: simples e grandiosa.
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Nome completo:
Cláudio Peneda dos Santos. 
Natural: Niterói .
Cooperado desde: 1992.
Especialidade: Ginecologia e Obstetrícia.
Formado na: Universidade Federal 
Fluminense.
Formado desde: 1989.
Estado Civil: Casado.
Filhos: Matheus e Thomas.
Hobby: Artes marciais Jiu-Jtsu.
Se não fosse médico seria:
hoje não penso em outra profissão.
Melhor filme: Perfume de Mulher.
Melhor livro: Médico de homens e de 
almas, de Taylor Caldwel.
Perfume: Paco Rabanne.
Música: MPB.
Manjar dos deuses: Um bom vinho.
Time: Mengão.
Projeto a realizar:
Viver um dia de cada vez.
Uma tristeza:
Saber que como médico não tenho o 
poder de curar todas as doenças.
Sonho: Saúde para minha família sempre.
Programa de fim de semana: Praia e 
montanha, não necessariamente nesta 
ordem.
Como vê a medicina atualmente: 
Sustentada pelos médicos e abandonada 
pelos governantes do país.
Sonho de consumo:
Tento realizar todos ao meu alcance.
Cantor: Vários.
Cantora: Várias.
O que você mais gosta em sua cidade: 
Praia de Itacoatiara.
O que a Cooperativa tem feito para 
você: Cumprido sua missão com 
compromisso e pontualidade.
O que você tem feito para a 
Cooperativa: Trabalhado muito para a 
satisfação do nosso maior patrimônio ¨o 
Cliente¨.
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Trabalhar juntos por um bem maior. Este é o 
objetivo básico do cooperativismo: sistema 
criado com a finalidade de se contrapor ao 
capitalismo – cujo fim exclusivo é o lucro.  
Em sinergia com essa filosofia, a Unimed 
Leste Fluminense faz questão de celebrar o 
Dia Internacional do Cooperativismo todo 
primeiro sábado de julho e, este ano, uma 
série de atividades foram realizadas em 
homenagem a data. Dentre as ações, destacou-
se o concurso interno para presentear 
o melhor conceito de cooperativismo, 
o que mobilizou toda a cooperativa. 
 
O concurso “O que é Cooperativismo?”, 
lançado ainda em junho, desafiou os 
funcionários da singular a descrever – em 
um texto de no mínimo 30 linhas – qual o 
significado dessa filosofia que busca uma 
sociedade mais justa e igualitária através da 
ajuda mútua. O grande vencedor deveria 
estar presente no Centro de Estudos da 
cooperativa para receber o prêmio de R$ 500 
reais e se pronunciar após a leitura do seu 
texto pelo diretor-presidente, Benito Petraglia, 
existindo também uma premiação menor 

para o segundo e o terceiro colocado. Porém, 
o desfecho foi um tanto quanto inusitado.

 
Na programação do evento seriam lidos os 
três textos selecionados e os autores seriam 
revelados em seguida, pois as redações 
estavam identificadas apenas por números. Só 
a organização do evento tinha conhecimento e 
nem mesmo o presidente sabia quem eram os 
vencedores. Mas, antes de ler o texto vencedor, 
o Dr. Benito revelou o número correspondente 
e a organização do evento constatou que o 
grande vencedor não estava na premiação. 
Foi feita então uma ligação para o Serviço de 
Pronto Atendimento – local em que ele estava 
trabalhando no momento – para que falasse 
diretamente com o presidente e recebesse a 
grande notícia.

 
A surpresa foi geral, principalmente para o 
grande premiado da noite, o enfermeiro Thiago 
Nunes, que recebeu seu prêmio em dinheiro 
ainda na mesma semana, com direito a foto 
ao lado do presidente. Todos os participantes 
também ganharam certificado, convites 
para o Espaço Cultural AMF/Unimed e ainda 
desfrutaram de um delicioso coffee break. O 
evento celebrou o espírito do cooperativismo 
em grande estilo, comemorando a ideologia 
sempre presente no trabalho da equipe da 
Unimed Leste Fluminense.
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o que é Cooperativismo?
Enfermeiro vence concurso que premiou a melhor resposta

Cláudio Peneda

Thiago recebeu
o prêmio das 
mãos da gerente
financeira Renata 
Peralva
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1 - Como você vê a sua carreira hoje e quais são 
os seus planos para o futuro?
Eu vejo que as coisas estão acontecendo pra mim, 
mas eu corro muito atrás e não espero ninguém me 
ligar pra me convidar pra nada. Eu saio de casa, faço 
meus projetos, os aprovo em lei. Depois ponho um 
caderno debaixo do braço e vou atrás de pauta em 
teatro, patrocínio e técnicos. Eu sou um cara bem 
ligado em tudo! Acho que hoje em dia na carreira 
de ator, a gente tem que ser produtor também, um 
pouco de tudo!
2 - O que mais inspira você?
As pessoas, as relações, as diferenças e os costumes 
são as coisas que mais me inspiram. Eu sou um cara 
bem observador!
3 - O que mais irrita você?
Gente Mentirosa. Nossa! Isso me deixa muito 
nervoso! Odeio MENTIRA!

4 - O que é engraçado para você?
Geralmente o que eu acho graça, ninguém acha 
Às vezes é um gesto, uma opinião, uma coisa 
bem sutil que me leva as gargalhadas. Odeio 
piada! Quando alguém começa a contar uma eu 
fico tenso já pra rir com naturalidade no final, 
porque na maioria das vezes, eu não acho graça.
5 - O que você acha que não tem a menor 
graça?
Gente mal humorada, mentirosa, possessiva, 
brigona, falsa, invejosa. Corro dessa galera!
6 - Você está na moda? O que pensa sobre 
isso?
Acho que sim, tenho bom gosto, gosto de 
misturar, não sou um cara ligado em moda, moda 
mesmo...Tenho preguiça de regras, não se usa 
isso com isso, eu já piro! Já fico pensando: Quem 
disse que não se usa isso com isso? Mas me visto 
de acordo com meu humor, não tenho estilo 
fixo, acho que meu estilo é sempre um diferente! 
Acho que a moda agora tem caminhado pra 
isso. Hoje em dia tá meio livre. Estamos nesse 
momento.
7 - Que personagem da história do cinema ou 
da televisão você gostaria de ter interpretado?
Queria ter feito parte do elenco de GOONIES! 
Um filme jovem antigo, com uma turma da 
pesada que meu sonho era tá alí! Só! Agora vou 
fazer tudo que eu quiser!
8 - Se você pudesse mudar o final de uma 
história, que história seria essa e como seria 
o seu final?
Eu costumo dizer que eu sou o que eu sou hoje, 
porque eu vivi muita coisa boa e muita coisa 
ruim na minha vida e acho que ainda continuarei 
assim. Então, tanto as coisas boas e as ruins são 
importantes serem vividas, eu não tenho algo 
que eu queria mudar o final! Já foi , bola pra 
frente!
9 - O pôster de quem você colaria no seu 
armário?
Da Beyoncé! Existe mulher mais linda que essa?  
Não existe!
10 - Um conselho da sua mãe para todos os 
leitores da Coops Unimed:
Prestigiem o teatro cada vez mais. A arte também 

Os sonâmbulos fazem as coisas mais estranhas. 
Há histórias daqueles que saem de casa só com a 
roupa de baixo ou que se levantam para cozinhar e 
depois voltam para a cama sem nem mesmo provar 
a comida. Um aviso sério muitas vezes acompanha 
esses relatos: acordar um sonâmbulo pode matá-lo!

Embora seja verdade que acordar um sonâmbulo, 
especialmente à força, pode estressá-lo, pensar 
que alguém poderia morrer por causa de um 
choque como esse é uma crença totalmente 
falsa, diz Michael Salemi, do Centro Califórnia 
para Distúrbios do Sono. “Você pode assustar um 
sonâmbulo e ele pode ficar muito desorientado 
e ter reações violentas ou confusas, mas nunca 
ouvi falar de nenhum caso documentado de 
alguém que tenha morrido ao ser despertado”.  
 
O perigo do sonambulismo 
está mais ligado àquilo 
que o sonâmbulo pode 
encontrar ao sair por 
aí em seus devaneios 
noturnos.

Paulo Gustavo
Ator de “Minha mãe é uma peça” fala sobre sua
carreira e revela um pouco de sua personalidade

acordar um sonâmbulo

pode matá-lo?
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Saúde. Talvez seja essa a principal preocupação 
de nossas vidas. É possível viver sem dinheiro, 
sem casa, sem trabalho. Mas e sem saúde? 
Como viver sem saúde? Como viver sem 
qualidade de vida? E, mais importante, como 
adquirir a tão desejada saúde? Na procura 
por uma condição saudável de vida, muitas 
pessoas procuram médicos regularmente, 
outras apelam para a leitura de auto-ajuda 
e existem ainda as que vivem apenas, à 
base de exercícios e alimentação natural. 
Entretanto, a grande maioria das pessoas 
só se preocupam com a saúde quanto se 
deparam com a falta desta, o que cria um 
ambiente propício para o desenvolvimento 
de diversas doenças potencialmente graves 
com sintomas sutis ou imperceptíveis. As 
visitas aos médicos são importantes e devem 
ser freqüentes, mas é importante despertar 
a consciência de que não são suficientes. 
 
Você sabia que a grande maioria das doenças 
podem ser prevenidas? É essencial entender 
que a saúde de uma pessoa é resultado não 
apenas de sua condição genética mas, também, 
de seu estilo de vida. Fatores que caracterizam 
sua qualidade de vida, como meio ambiente, 
sociedade, hábitos cotidianos, alimentação e 
outros, são importantes para determinar até 
que ponto você é uma pessoal realmente 
saudável ou não. Só quando se aprende a 
enxergar a questão dessa maneira, torna-se 
clara a verdade evidente: saúde não depende 
de idade, sexo ou condição financeira e, sim, 
da qualidade de vida de cada um de nós. 
Para ser saudável, é preciso saber se cuidar, e 
procurar o seu próprio bem-estar.

A prevenção de doenças no cotidiano é 
importante, mas ela não pode se restringir a se 
vacinar ou tomar complementos alimentares. 
Prevenir é mais do que isso. Prevenir é saber 
que sua saúde depende também da sua 
felicidade, do seu bem-estar, da sua satisfação 
em viver. Portanto, tenha uma alimentação 
saudável sim, faça atividade física sim, vá ao 
médico sim, mas nunca se esqueça de que 
isso não é o suficiente. Procure a sua qualidade 
de vida nas coisas pequenas e simples da 
vida também, pois são elas que estarão 
sempre presentes quando você precisar. 
 
Estudos médicos vêm constatando a 
importância das relações pessoais para a 
manutenção da saúde de pacientes ao redor 
do mundo. Está cada vez mais comprovado 
que a amizade é uma arma poderosa, capaz 
de reduzir depressões e estresses, além de 
agilizar na recuperação e prolongar a vida e 
a saúde das pessoas. Médicos da Universidade 
da Carolina do Norte, nos EUA, afirmam 
que os amigos tem impacto psicológico 
ainda mais positivo do que os familiares na 
recuperação dos pacientes. Estudiosos de 
Harvard, também nos EUA, garantem que 
relações sociais de amizade ajudam a manter 
a saúde cerebral enquanto envelhecemos.  
 
Assim como esses casos, outros estudos vêm 
comprovando a força da relação entre amigos 
para a recuperação e manutenção da saúde. 
Por isso, tome conta de seus hábitos, previna 
doenças, tome remédios quando necessário, 
visite médicos e cuide de suas amizades. Sua 
importância costuma ser pouco valorizada 
no bem-estar de uma pessoa, mas pode 
infIuenciar mais do que você imagina. Cultive 
sua qualidade de vida e será mais saudável. 
Você pode infIuir sobre como será a sua saúde 
no futuro, comece hoje!

saúde em
pequenos
detalhes
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Você é um amante do vinho? A bebida 
alcoólica feita à base de uvas em vinhas 
espalhadas por todos os cantos do planeta 
tem uma legião de fãs fiéis que não apenas 
apreciam os gostos variados do vinho, mas 
estudam sua história, aprendem técnicas 
de produção e armazenamento e sabem 
degustar os diversos sabores das maneiras 
mais apropriadas. As Confrarias, como são 
conhecidos os grupos de apreciadores, 
estudiosos e técnicos de vinhos, permitem 
aos seus membros a ampliação dos 
conhecimentos, a troca de experiências 
e o cultivo de novas amizades com 
outros adoradores da bebida de Baco.
Águas Escondidas, Les Aimants Du Vin de 
Itaipu e Amigas do Vinho (seção Niterói) 
são algumas das Confrarias localizadas 
na região da Unimed Leste Fluminense. 
 
A Confraria das Águas Escondidas tem 343 
associados e é freqüentada por alguns 
médicos cooperados como André Vallejo 
(mastologista), Marcelo Siqueira (cirurgião 
plástico), Rita Siqueira (cardiologista),  Valéria 
Patrocínio (pediatra/homeopata), Maria 
das Graças Gurgel (pediatra/homeopata) 
e Elisa de Albuquerque (Nefrologia). Nas 

reuniões mensais em restaurantes de 
Niterói, cada um leva um vinho de sua 
escolha e uma vez por ano é organizado 
um encontro na serra, durante um final 
de semana. Outros cooperados, como 
Edson Ferreira (oftalmologista) e Orlando 
Aquino (oftalmologista), marcam presença 
na Confraria Les Aimants Du Vin de Itaipu. 
 
O fascínio pelas variantes do gosto 
de vinho e seus hábitos refinados de 
consumo agrega seguidores cada vez mais 
dedicados. A Dra. Valéria Patrocínio, por 
exemplo, chega a escrever a coluna “Vinho 
& Bem Estar” na Revista da Associação 
Médica Fluminense (AMF) indicando safras, 
matérias científicas e literatura sobre o 
tema. E realmente existe uma vasta gama 
de materiais sobre o assunto! O poeta Mário 
Quintana foi apenas um dos que tentaram 
passar para as palavras sua paixão pela 
bebida: “Por mais raro que seja, ou mais 
antigo, só um vinho é deveras excelente. 
Aquele que tu bebes, docemente, com teu 
mais velho e silencioso amigo”. Gostos a 
parte, a verdade é que há momentos na 
vida em que apenas um bom vinho está 
à altura!
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Rochdale, Inglaterra, 1844 
A primeira experiência cooperativista  foi a 
Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, 
criada na Inglaterra, em 1844, por 28 operários. 
Os princípios que direcionaram a organização 
dos tecelões foram, aos poucos, sendo 
disseminados pelo planeta. 

Cooperativas no Brasil
O movimento adquiriu impulso real no país a 
partir de 1932, com a edição do Decreto Federal 
nº 22.239. A medida estimulou o movimento 
cooperativista, que se desenvolveu mais ainda 
quando o governo de Getúlio Vargas (1930-
1945) incentivou a formação de cooperativas 
agrícolas de trigo e soja. Nas décadas de 60 
e 70 essas associações alcançaram seu ponto 
máximo em função das altas cotações da soja 
no mercado internacional e das facilidades de 
crédito.
 
O Brasil conta, atualmente, com 13 ramos do 
cooperativismo, entre eles o agropecuário, o 
de consumo, o de crédito e o de trabalho, no 
qual a Unimed está inserida.

A primeira Unimed
A nova experiência cooperativista nasce 
da iniciativa do ginecologista obstétra 
Edmundo Castilho e de um grupo de 
médicos que queria evitar a intermediação 
das empresas, respeitando a autonomia dos 
profissionais e o atendimento em consultório. 
Também desejavam oferecer a mesma 
qualidade de assistência aos diferentes 
níveis existentes nas empresas. O conceito 
era complementar o trabalho do INPS. 

Além da cidade santista, Cubatão, Guarujá, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São 
Vicente estavam entre os municípios que 
constituíam a base da ação da cooperativa, 
que depois passou a se chamar Unimed Santos.  

Crescimento da Unimed
O rápido sucesso da Unimed Santos estimulou 
o surgimento de diversas cooperativas médicas, 
inicialmente no interior de São Paulo, e, depois, 
em todo o país. Edmundo Castilho e sua equipe 
organizaram uma agenda de visitas às cidades 
interessadas em constituir suas próprias 
unidades, realizaram palestras, forneceram 
orientações e mobilizaram profissionais e 
associações médicas em torno da iniciativa.  
Assim, outras Unimeds foram criadas e 
implantadas por todo o país, em estados como 
o do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Brasília, entre outros.

Surgimento das Federações
Na década de 70, surgem as Federações 
Unimed - as chamadas cooperativas de 
segundo grau, formadas por no mínimo três 
singulares -, visando padronizar procedimentos 
operacionais e estimular a troca de experiências 
entre as cooperativas de um mesmo estado. 
Em 28 de novembro de 1975 foi criada a 
Confederação Nacional das Cooperativas 
Médicas - Unimed do Brasil, entidade máxima 
do Sistema Unimed, que congrega todas as 
federações e singulares.

como
tudocomeçou

Da esquerda para 
direita acima: Áurea e 
André Vallejo, Valéria 
Patrocínio e Graça 
Gurgel. Embaixo: 
Marcelo e Rita Siqueira. 
Na foto acima: Elisa 
Albuquerque 
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Hoje já são mais de 5.200 organizações 
signatárias articuladas por 150 redes ao redor 
do mundo. Veja a lista dos dez princípios 
universais propostos pela ONU:
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A Central Nacional Unimed acaba de assinar 
o Pacto Global. Esta é uma iniciativa proposta 
pela Organização das Nações Unidas 
cujo objetivo é mobilizar a comunidade 
empresarial internacional para a adoção de 
valores nas áreas de direitos humanos, relações 
de trabalho, meio ambiente e combate à 
corrupção, refIetidos em dez princípios.

 
O pacto é um instrumento de livre adesão. 
A entidade que adere a ele assume 
voluntariamente o compromisso de implantar 
os dez princípios em suas atividades cotidianas 
e prestar contas à sociedade, com publicidade 
e transparência. Após um ano de assinatura 
de compromisso, a empresa deve elaborar um 
relatório informando todas as suas iniciativas e 
progressos em prol dos princípios do pacto e 
encaminhar para o escritório central do Global 
Compact, em Nova Iorque.

 
A assinatura desse pacto representa um 
compromisso publicamente assumido com 
valores já praticados na operadora nacional há 
muito tempo. “Acreditamos que as diretrizes 
propostas pelo documento contribuirão com 
a promoção do crescimento sustentável e 
fortalecimento da cidadania”, apóia Mohamad 
Akl, presidente da Central Nacional Unimed. 

Central Nacional assina pacto global da ONU

Apoiar e respeitar a proteção de 
direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente;  

Assegurar-se de sua participação em 
violações destes direitos; 

Apoiar a liberdade de associação e o 
reconhecimento efetivo do direito à 
negociação coletiva;

A eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou compulsório;

A abolição efetiva do trabalho infantil; 

Eliminar a discriminação no emprego; 

Apoiar uma abordagem preventiva aos 
desafios ambientais;

Desenvolver iniciativas para promover 
maior responsabilidade ambiental; 

Incentivar o desenvolvimento e difusão 
de tecnologias ambientalmente 
amigáveis;

Combater a corrupção em todas as suas 
formas, inclusive extorsão e propina.
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Fonte: Centra Nacional Unimed

Agora é oficial: o Rio de Janeiro derrotou as três 
cidades concorrentes e foi selecionado para 
sediar os Jogos Olímpicos de 2016. A decisão 
foi recebida com muita festa pelos moradores 
da cidade e por toda a nação, que torcia pela 
vitória! Com a disputa encerrada, fica agora a 
ansiedade para a chegada do evento, que vai 
agitar a vida turística da cidade maravilhosa, 
abrir portas para novos atletas e exibir toda a 
beleza carioca para o mundo inteiro.

Vale lembrar também que antes das Olimpíadas 
em 2016, acontecerá no Brasil a Copa do 
Mundo de 2014! Embora Rio e São Paulo ainda 
estejam disputando a honra de ser o local das 
cerimônias de abertura e encerramento da 
Copa, várias outras cidades espalhadas pelo 
país serão palco das emocionantes partidas. 
Mais uma chance para o brasileiro mostrar 
para o mundo que, além da única seleção 
hexa-campeã, temos muito mais a oferecer!
 
A Unimed Leste Fluminense, acredita que 
esporte, saúde e bem-estar, têm tudo a ver e 
é isso o que ela deseja para cada brasileiro. 
Incentivadora de competições esportivas, 
a cooperativa patrocinou recentemente a 
Copa Unimed de Futebol sub 11, a Copa de 
Judô Unimed, a Copa La Salle de Ginástica 
e o 11º Aberto de Tênis AMF. Com orgulho 
verde e amarelo, a Unimed Leste Fluminense 
parabeniza cada um dos brasileiros pela 
escolha do Rio! Haja ansiedade pela chegada 
da Copa e das Olimpíadas! Parabéns pela 
vitória, Brasil!

Rio 2016
a vitória é nossa!

Rafael Barroso e Luiz Abelardo, campeões da
categoria Duplas Avançadas do 11º Aberto de Tênis 

promovido pela Unimed, AMF e Unicred

Copa Unimed
de Judô 2009

Lucca Motta, eleito melhor jogador da Copa 
Unimed de Futebol sub11 - Rio Bonito - 2009.
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