
Relatório de

Atividades
2 0 2 1



SUMÁRIO

3 Apresentação

4 Carta do presidente do Conselho

5 Governança Institucional

6 Instituto Central Nacional Unimed em números

9 Doações pelo Instituto

10 Programa Unimed Ativa

11 Programa Comunidades Saudáveis

12 Programa Boas-Vindas

13 Programa Unimed Incentiva

25 Programa de Voluntariado

26 Programa Adote uma Praça

27 Praça da Cidadania em Paraisópolis

28 Primeiro Encontro com Instituições Parceiras

29 Ação em parceria com a Rentbrella

30 Ação de inclusão digital

31 Campanha Doe1Cobertor

32 Vacinação contra a gripe em comunidades de Salvador

33 Bate-papo com parceiras no mês doMeio Ambiente

34 Agosto Dourado

35 Reconhecimento por apoio à população de São Paulo

36 Apresentação para cinquenta representantes regionais do SEBRAE

37 Apadrinhamento de Natal

38 Demonstrações Financeiras



3

APRESENTAÇÃO

O Instituto Central Nacional Unimed nasceu com o pro-
pósito de atuar como principal veículo de investimen-

to social e ambiental, por meio das leis de incentivo fiscal e
de investimento social privado, para selecionar e executar –
a partir de um rigoroso processo – projetos sociais que
contribuam para o desenvolvimento do país.

Entre os princípios do cooperativismo, modelo de negócio
do Sistema Unimed, está promover ações que façam a dife-
rença junto às comunidades, com o objetivo de minimizar
impactos negativos nessas regiões, e de contribuir com a
saúde e a qualidade de vida dos moradores. Tal objetivo foi
uma das premissas na criação do Instituto, colocando em
prática o valor cooperativista que permeia a marca Unimed.

O Instituto considera, ainda, a demanda estabelecida na
Agenda 2030 dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Vale ressaltar que a organização atua direta-
mente nos ODS 3 – Saúde e Bem-Estar; ODS 4 – Educação
de Qualidade, e ODS 8 – Emprego digno e crescimento
econômico, sempre observando seu vínculo com o negócio
da Central Nacional Unimed (CNU), nossa mantenedora.

Sobre

Ser agente de
transformação
socioambiental,
promovendo a

atenção integral à
saúde

oportunidades de
desenvolvimento

coletivo e
individual.

Tornar o
cooperativismo

nacional
referência em
ações de

transformação
socioambiental.

Propósito

Visão

Valores Áreas de Atuação

● Cooperação
● Ética e transparência
● Empatia
● Diversidade e Inclusão
● Sustentabilidade
● Compromisso com a sociedade

● Atenção à saúde
● Cultura e bem-estar
● Educação em saúde
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CARTA DO
PRESIDENTE
DO CONSELHO

C omo presidente de uma cooperativa e entusiasta desse movimento
há mais de 30 anos, acredito na força da união das pessoas. E no

poder de transformar tudo aquilo que realmente queremos.

Tendo o cooperativismo como principal direcionador, o Instituto Central
Nacional Unimed tem feito a diferença na vida de muitas pessoas por todo
o país. Temos trabalhado para mostrar que nosso olhar humanizado e
empático vai além do cuidado, já estabelecido em nosso negócio. Está
também nas ações socioambientais do nosso Instituto.

Seguindo os critérios de ESG, temos mostrado nossos valores em cada
uma das ações. Seja cuidando do meio ambiente, atuando em prol da
sociedade, ou desenvolvendo uma governança transparente e democráti-
ca, junto aos profissionais que compõem nosso corpo diretivo.

Neste relatório, você conhecerá melhor as ações desenvolvidas durante
2021. Trabalhamos por um mundo mais justo e equilibrado, com mais
oportunidades para todos. E tenho certeza de que seguir juntos nos torna
mais fortes para chegar aonde queremos, com respeito, solidariedade e
compartilhamento.

Boa leitura!

Luiz Paulo Tostes Coimbra
Presidente do Conselho de Administração
do Instituto Central Nacional Unimed
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GOVERNANÇA
INSTITUCIONAL

ASSOCIADOS
Luiz Paulo Tostes Coimbra

Reinaldo AntônioMonteiro Barbosa

José Augusto Ferreira

Walter Cherubim Bueno

Sarita Rocha Garcia

Conselho de Administração (mandato 2021-2025)
Presidente: Luiz Paulo Tostes Coimbra

Vice-presidente: José Augusto Ferreira

Conselheiro:Walter Cherubim Bueno

Conselheira: Sarita Rocha Garcia

Diretoria Executiva (mandato 2021-2025)
Diretor-presidente: Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa 

Vice-presidente: Patricia Oliveira Malta

Diretor: José Jorge Santos de Oliveira

Conselho Fiscal (mandato 2021-2025)
Conselheiro: Alexandre Luiz Grecco 

Conselheiro: Marcelo Araújo da Silva 

Conselheira: Silene Marques Mendes

Conselho Técnico (mandato 2021-2025)
Presidente: Eduardo Ribas de Castro

Vice-Presidente: Larissa Cristina Errerias

Conselheiro: Sávio Amorim Jacob

Conselheira: Andrea Silva Paiva

Conselheira: Rosimeire Aparecida Franco

Conselheiro: Géferson Alcântara Antunes

Conselheiro: Alexandro Catanzaro Saltari
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A inda diante de um cenário desafiador, ocasionado
pela pandemia da Covid-19, o ano de 2021 nos trouxe

diversas oportunidades para apoiar as comunidades das
regiões em que atuamos, além de retomar algumas ativida-
des que foram pausadas pelo mesmo motivo.

Ao todo, em 2021, investimos R$ 2,2 milhões em doações e
programas socioambientais, além de viabilizar o aporte de
mais R$ 1,3milhão em projetos aprovados em leis de incen-
tivo fiscal. E temos como fazer ainda mais! Confira nossos
impactos positivos até dezembro.

INSTITUTO CENTRAL
NACIONAL UNIMED
EM NÚMEROS

Doações pelo Instituto

1,87

297

5.200

22
5

milhão

toneladas
estados

em doações

famílias

comunidades

brasileiros
(SP, BA, DF, AM eMA)

de

R$

beneficiadas

(alimentos, itens de
higiene / limpeza e
máscaras de proteção)
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65

horas

instituições
1.555

ações participantes
entre palestras

e oficinas

de atividades

beneficiadas

PROGRAMA

Comunidades Saudáveis

75

33

150
horas

Horas de

3.172

229.716

177

idosos

profissionais

de atividades online

formados nos cursos
de cuidadores
de idosos

treinamento

Unimeds
participantes

PROGRAMA

Unimed Ativa

460
beneficiados pelas
atividades do núcleo de
qualidade de vida

INSTITUTO CENTRAL NACIONAL
UNIMED EM NÚMEROS



INSTITUTO CENTRAL NACIONAL
UNIMED EM NÚMEROS
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2

438

ações de
voluntariado

voluntários

executados em 2021

aportados em 2021*

R$

R$

2.331.439,94

1.308.379,73

PROGRAMA

Voluntariado

cadastrados para
as ações de 2022

PROGRAMA

Unimed Incentiva

*Aporte de sua mantenedora Central Nacional Unimed que conta com apoio do
Instituto na seleção de projetos via Fundo para Infância e Adolescência (FIA),
Fundo do Idoso, Lei de Incentivo ao Esporte e Lei de Incentivo à Cultura.

12
horas

instituições
beneficiadas

337

palestras

participantes

de atividades

PROGRAMA

Boas-Vindas

12

15
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DOAÇÕES PELO
INSTITUTO

E m 2020, iniciamos o “Movimento Saúde &
Ação”, que arrecadou R$ 4,1 milhões em do-

ações de alimentos, produtos de higiene e limpe-
za, máscaras, cobertores e outras formas de
apoio, em conjunto a outros institutos do Siste-
ma Unimed.

Até o fim de 2021, dando continuidade ao projeto,
mais 12,9 mil cestas e 34,5 mil máscaras foram
doadas para 22 comunidades — de São Paulo,
Bahia, Distrito Federal, Maranhão e Amazonas —,
superando 297 toneladas, com um total investido
de R$ 1,87 milhão e 5.200 famílias beneficiadas.

Diante da situação de calamidade pública, ocasi-
onada pelas chuvas intensas na Bahia, também
doamos, em dezembro de 2021, cerca de 50 to-
neladas de itens – como alimentos, fraldas, ab-
sorventes higiênicos, água potável, kits de higie-
ne, produtos de limpeza e máscaras em tecido
lavável – para auxiliar a população.
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PROGRAMA
UNIMED ATIVA

S egundo o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-

tísticas), a população idosa repre-
senta hoje mais de 21 milhões de 
pessoas no país, compreendendo 
10,15%. A expectativa é que em 
2060 seja atingido o percentual 
de 25,49% dos brasileiros.

Diante deste cenário, para promo-
ver a melhoria da saúde e qualida-
de de vida da população idosa, foi 
criado o Programa Unimed Ativa, 
que atua gratuitamente no Núcleo 
de Qualidade de Vida do Idoso e na 
realização do Curso de Cuidadores 
de Idosos.

Do Núcleo participam 150 idosos, de diver-
sas regiões. Em 2021, foram oferecidas 460
horas de atividades online, como Artetera-
pia, Educação Física, Fisioterapia, Musicote-
rapia, Nutrição, Psicologia, Ritmos Dançan-
tes, Terapia Ocupacional e Yoga, visando a
contribuir com a saúde e o bem-estar dos
participantes, mesmo diante de um período
de isolamento social.

O Curso de Formação de Cuidadores de Ido-

sos, outra contribuição à qualidade de vida da
população acima de 60 anos, formou 3.172
profissionais, totalizando 229.716 horas de
treinamento, totalmente online e gratuito.

Para o sucesso da ação, a iniciativa teve,
além disso, o apoio de 177 Unimeds, que
divulgaram a iniciativa em suas regiões,
contribuindo também para o desenvolvi-
mento e inserção desses profissionais no
mercado de trabalho.
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E m parceria com o Sescoop (Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo), ofere-

cemos palestras e oficinas sobre saúde, bem-estar,
qualidade de vida, educação, geração de renda e
meio ambiente para instituições parceiras localiza-
das na cidade de São Paulo e em formato online
para comunidades em todo o Brasil, atingindo mais
pessoas com a mesma qualidade no conteúdo e
oferecendo muito mais oportunidades de desen-
volvimento e aprendizado. Confira os

números da parceria
em 2021:

55 palestras

10 oficinas

75 horas de
atividades

33 instituições
beneficiadas

1.555 participantes

PROGRAMA
COMUNIDADES
SAUDÁVEIS
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G estação, aleitamento materno e
cuidados na primeira infância

são temas essenciais para serem
abordados com as famílias que se en-
contram em situação de alta vulnera-
bilidade social. O programa Boas-
Vindas foi criado com esse propósito,
levar conteúdo, esclarecimento e
técnicas para as comunidades com o
apoio de especialistas.

Desenvolvido no formato online ou
nas instituições que recebem famí-
lias nessa situação, em 2021 realiza-
mos 12 palestras e 12 horas de ativi-
dades, beneficiando 15 instituições,
com 337 participantes.

PROGRAMA
BOAS-VINDAS
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D esenvolvemos um programa de
utilização de incentivos fiscais

para o patrocínio a projetos de cultura,
esporte, e demais leis de incentivo que
gerem impacto em níveis regionais e
nacionais, de forma coordenada.

Os valores investidos são provenien-
tes de aportes da nossa mantenedora,
a Central Nacional Unimed, que conta
com nosso apoio na seleção e acom-
panhamento de projetos via Fundo
para Infância e Adolescência (FIA),
Fundo do Idoso, Lei de Incentivo ao
Esporte e Lei de Incentivo à Cultura.
Confira a seguir o que aconteceu no
último ano:

PROGRAMA
UNIMED
INCENTIVA
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O projeto busca promover comportamentos
mais saudáveis entre crianças de 3 a 6

anos, de forma que elas desempenhem práticas
de cuidado pessoal numa vida ativa e repleta de
brincadeiras. Temas como alimentação balan-
ceada, hidratação, higiene, movimento, repouso
-entre outros -são abordados de forma envol-
vente nos 26 episódios e nos outros recursos
lúdicos do projeto. Essa proposta atualizada
prevê apresentações teatrais com os persona-
gens da Sésamo, além das oficinas para educa-
dores, da distribuição de materiais e das feiras
culturais em espaços públicos.

Produção de 188minutos de conteúdos (8 Audioteatros, 8Músicas, 5 Vídeos

com Oficinas Criativas com Abby e Come Come e 1 Vídeo promocional), acumulando

um total de 584.000 visualizações nas diferentes plataformas digitais. Tam-

bém foram formados 160 educadores das Secretarias de Educação de Belo

Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Itu e Mogi das Cruzes.

Investimento: R$691.713,00

PROJETOS
EXECUTADOS
EM 2021

Resultados

Lei de Incentivo Fiscal:
Lei de Incentivo à Cultura

Vamos Brincar
audioteatro para uma
vida saudável
sésamo/sabiá educacional
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O Circuito Baiano de Judô – competição ofi-
cial da FEBAJU, com realização anual,

aconteceu em formato de circuito, com 8 etapas
desenvolvidas tanto na capital, como no interi-
or, em que os atletas e clubes pontuam para o
ranking estadual.

Todas as etapas contaram com a testagem para
Covid-19 de todos os atletas e equipe de traba-
lho. Para evitar aglomerações, não foi permitida
a presença de espectadores nas arenas, apenas
as equipes.

4 etapas realizadas com um total de945 atletas de 09 a 60 anos

60 clubes participantes de28 cidades
12.616 visualizações no YouTube durante a realização

Investimento: R$207.718,20

Federação Baiana de Judô
(FEBAJU)

RESULTADOS

Circuito Baiano de Judô

Lei de Incentivo Fiscal:
Lei de Incentivo ao Esporte

PROJETOS
EXECUTADOS EM 2021
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O objetivo desse projeto foi garantir o
atendimento no serviço de radioterapia

pediátrica para crianças e adolescentes em
tratamento do câncer, seguindo os princípios
que norteiam as atividades do Hospital do
GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à
Criança com Câncer), centro de excelência
humanizado, que garante um atendimento
completo a pacientes até 18 anos, com altas
taxas de cura.

512 crianças e adolescentes com câncer em tratamento oncológico benefi-

ciadas no Hospital do GRAACC.

Investimento: R$244.498,00

GRAACC

RESULTADO

Radioterapia
Pediátrica

Lei de Incentivo Fiscal:
Fundo para Infância e Adolescência

PROJETOS
EXECUTADOS EM 2021
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O Projeto Rede de Núcleos IEE é um siste-
ma completo com Núcleos Esportivos

Sócio-Educativos implantados em áreas de
alto índice de vulnerabilidade e risco social,
que atua em parceria com escolas municipais
e estaduais, centros comunitários e clubes
públicos.

Atende crianças e adolescentes, famílias e
adultos das comunidades do entorno em ati-
vidades educacionais semanais e eventos
que desenvolvem ações esportivas, culturais,
de saúde, de protagonismo, cidadania e inte-
gração comunitária.

Atendimento de 397 crianças e adolescentes no Núcleo Heliópolis.

Investimento: R$ 159.170,74

Instituto Esporte e
Educação (IEE)

RESULTADO

Rede de Núcleos
Esportivos
Socioeducativos

Lei de Incentivo Fiscal:
Lei de Incentivo ao Esporte

PROJETOS
EXECUTADOS EM 2021
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O projeto da Fundação Dorina Nowill, que
há mais de sete décadas se dedica à in-

clusão social das pessoas cegas e com baixa
visão, tem o objetivo de ampliar o acesso à
informação e repertório cultural desse públi-
co em todo Brasil, por meio da distribuição
gratuita de livros acessíveis, atividades de fo-
mento à leitura inclusiva e realização de Pes-
quisa Nacional de Leitura Inclusiva.

Serão 90.000 exemplares em formatos aces-
síveis distribuídos gratuitamente a 3.200 or-
ganizações.

Início doplanejamento para produção e distribuição dos livros acessíveis.

Investimento: R$783,842,00

Fundação Dorina Nowill

RESULTADO

Ler para Ser

Lei de Incentivo Fiscal:
Lei de Incentivo à Cultura

PROJETOS
EXECUTADOS EM 2021
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O Instituto tem como premissa trabalhar
pela saúde de seus públicos. Por isso, o

objetivo do projeto junto à Instituição Casa
do Vovô foi abrigar o idoso proporcionando a
ele qualidade de vida. Para tanto é desenvol-
vido um trabalho voltado para idosos das ca-
madas mais vulneráveis da comunidade, ade-
quado às necessidades básicas para uma vida
com qualidade. Além das atividades de rotina
são desenvolvidas atividades de lazer, ocupa-
cionais, culturais e artísticas.

85 idosos atendidos na instituição de longa permanência.

Investimento: R$244.498,00

Ribeirão Preto/SP

RESULTADO

Casa doVovô

Total investido em todos os projetos executados:

R$ 2.331.439,94

Lei de Incentivo Fiscal:
Fundo do Idoso

PROJETOS
EXECUTADOS EM 2021
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Investimento:
R$599.933,73

PROJETOS
APORTADOS
EM 2021

Vamos Brincar

Lei de Incentivo Fiscal:
Lei de Incentivo à Cultura

V amos Brincar é uma iniciativa de educação
e comunicação da Sésamo, presente no

Brasil desde 2018, que busca promover hábitos
saudáveis por meio de conteúdos distribuídos
em diversas plataformas midiáticas e de ativi-
dades promovidas em parceria com redes pú-
blicas de educação infantil, para crianças de
3 a 6 anos e suas famílias. O projeto abrange
cinco temas transversais: consciência do
corpo, cuidados pessoais, alimentação

equilibrada, atividade física, e bem-es-
tar socioemocional.

Em 2022 realizaremos a versão - Vamos Brin-
car: Cantando e Dançando, em que produzire-
mos 4 filmes de até 5minutos cada, totalizando
20 minutos de audiovisual. Nesta nova edição,
daremos continuidade ao que foi desenvolvido
em 2021, aproveitando as canções produzidas e
explorá-las em formato de audiovisual.

Cantando e Dançando
sésamo/sabiá educacional
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T arja Verde é uma exposição fotográfica que
resulta de uma série de oficinas de foto-

grafia realizada com crianças e jovens que visa
desenvolver o olhar crítico da arte da fotografia
a partir da temática da alimentação e a cultura
gastronômica do brasileiro, trazendo conceitos
importantes que remetem à saúde e bem-estar.
Também será realizada uma exposição online
pelo site do projeto.

Vermelho Filmes
e Produções

TarjaVerde

Lei de Incentivo Fiscal:
Lei de Incentivo à Cultura

PROJETOS
APORTADOS EM 2021

Investimento:
R$ 147.713,00
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O evento Caravana do Judô será desenvolvi-
do pela Federação Baiana de Judô, tam-

bém responsável pelo Circuito realizado em
2021.

Durante a Caravana, serão implantadas oficinas
da modalidade em quatro cidades baianas,
atendendo um total de 800 beneficiados, sendo
200 pessoas por cidade, entre crianças a partir
de seis anos e adolescentes até 18 anos. O obje-
tivo é permitir a vivência e estimular a continu-
ação posterior da prática, assim como a aborda-
gem lúdica sobre a importância do esporte e
sua contribuição no dia a dia.

As oficinas de judô acontecerão nos ginásios
municipais em que será montada toda a estru-
tura característica da modalidade.

Federação Baiana de Judô

Caravana do Judô

Lei de Incentivo Fiscal:
Lei de Incentivo ao Esporte

PROJETOS
APORTADOS EM 2021

Investimento:
R$ 186.911,00
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O projeto iniciado em 2021 tem continuida-
de com as atividades de rotina e o desen-

volvimento de atividades de lazer, ocupacionais,
culturais e artísticas. O objetivo é continuar a
abrigar os idosos, proporcionando mais quali-
dade de vida. A instituição desenvolve um tra-
balho voltado para pessoas dessa faixa etária,
pertencentes às camadas mais vulneráveis so-
cialmente da comunidade, adequado às neces-
sidades básicas para uma vida com qualidade.

Instituição de longa
permanência para o idoso

Casa doVovô

Lei de Incentivo Fiscal:
Fundo do Idoso

PROJETOS
APORTADOS EM 2021

Investimento:
R$ 186.911,00
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P ara manter a parceria com o GRAACC, em
2022 vamos apoiar a gestão do cuidado de

crianças e adolescentes com câncer junto à
equipe de saúde. O objetivo é promover e man-
ter a capacitação de enfermeiros e técnicos de
enfermagem no cuidado desse público e suas
famílias, para que sejam referência para eles du-
rante todo o tratamento intra e extra-hospitalar.

O projeto irá elaborar e revisar rotinas e proce-
dimentos de cuidados de enfermagem para a
prevenção de riscos e agravos durante todas as
fases do tratamento.

GRAACC

Atendimento de
Emergência a
Crianças e
Adolescentes com
Diagnóstico de Câncer
no Hospital

Lei de Incentivo Fiscal:
Fundo para Infância e Adolescência

PROJETOS
APORTADOS EM 2021

Investimento:
R$ 186.911,00

Total aportado em todos os projetos apoiados:

R$ 1.308.379,73
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PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO

O Instituto desenvolve ações de voluntariado liga-
das às áreas prioritárias de atuação (Atenção à

Saúde, Cultura e Bem-estar e Educação em Saúde).
Aberto a todos os públicos de interesse, tem em seu
quadro colaboradores, parceiros, beneficiários da man-
tenedora (CNU) e sociedade civil em geral.

Fomos uma das oito organizações que participaram da
“Jornada 28”, em 26 de agosto de 2021, promovida via
Zoom, pela “Atados Hub” — plataforma focada em vo-
luntariado em suas empresas parceiras. A ação fez uma
“Experiência Jovem”, com um encontro entre profissio-
nais já estabelecidos no mercado de trabalho e jovens
que estão dando seus primeiros passos na vida profis-
sional. Contamos com cinco voluntários — colaborado-
res da Central Nacional Unimed -para compartilhar re-
latos e esclarecer dúvidas.

Além disso, 438 pessoas de diversas regiões do país se
cadastraram como voluntários para as ações de 2022.
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PROGRAMA ADOTE
UMA PRAÇA

I ntegramos o “Programa Adote uma Praça”, idealiza-
do pela Prefeitura de São Paulo. Dessa forma, so-

mos responsáveis pela zeladoria de três praças públi-
cas na capital paulista:

Nossa Srª Aparecida, emMoema;

General Costa Barreto, no Tatuapé, e

Maria Noeli Carly Lacerda, na Vila Madalena.

Em 2021, realizamos serviços de manutenção e execu-
tamos melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas,
mantendo esses espaços públicos conservados.



27

PRAÇA DA CIDADANIA
EM PARAISÓPOLIS

C oncluímos, no primeiro semestre de 2021, as últi-
mas melhorias na Praça da Cidadania, em Paraisó-

polis (SP), ligadas à drenagem dos espaços abertos;
sistema de gás para as aulas de gastronomia; ajustes
nos banheiros, dentre outros itens importantes para a
manutenção do projeto e conservação do espaço.

Em parceria com o Fundo Social do Estado de São Pau-
lo, entregamos em 2020 um total de 3.700m² de área
construída, que abrigam salas para cursos gratuitos,
além de oferecer espaço para atividades esportivas,
culturais e de lazer.

A praça conta com escolas de qualificação profissional
que abrangem as áreas de beleza, gastronomia, moda,
informática, construção, administração e cooperativis-
mo. Dispõe também de espaços para apoio ao em-
preendedor, quadra poliesportiva, playground e acade-
mia ao ar livre.
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PRIMEIRO ENCONTRO
COM INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

P romovemos, em março de 2021, o primeiro encon-
tro com nossas instituições parceiras. Na ocasião,

foi possível apresentarmos nossa estrutura e programas
socioambientais desenvolvidos para a comunidade.

No encontro, também foram citados os projetos incenti-
vados, como o "Vamos Brincar", da Sésamo, e o crono-
grama de palestras online do Programa Comunidades
Saudáveis, desenvolvido em parceria com o SESCOOP. O
programa abordou temas como: alimentação, educação
ambiental e a prática de atividades físicas.
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AÇÃO EM PARCERIA
COM A RENTBRELLA

F oi por meio do compromisso com a
sustentabilidade e da responsabilida-

de social, que a parceria entre a CNU e a
empresa de compartilhamento de guarda-
chuvas, Rentbrella, se intensificou. Em
2021, as marcas uniram os seus propósitos
para a realização de um projeto de recicla-
gem de guarda-chuvas, que além de incen-
tivar a atuação de ONGs na confecção de
máscaras e ecobags com as peças já em
desuso, irá oferecer assistência para comu-
nidades socialmente vulneráveis.
Com o apoio do Instituto Central Nacional
Unimed, que atuou como fio condutor da
coordenação logística, distribuindo as pe-
ças criadas pelo Centro Educacional, Social
E Cultural Josefa Rodrigues Queiroz (orga-
nização social parceira).
Na produção, os itens foram fabricados
com um tecido de microfibra (forro branco)
composto por 80% poliéster e 20% elasta-
no, além de 400 tecidos dos guarda-chu-
vas, que ganham um cordão de elástico e
uma embalagem para a proteção higiênica
das máscaras. O projeto garantiu 800más-
caras de duas camadas e 800 bolsas, que
foram doadas por intermédio do Instituto
para quatro instituições parceiras da região
metropolitana de São Paulo. Crianças e
adolescentes assistidos pelas entidades

selecionadas receberam receber os produ-
tos para o uso no dia a dia.
A escolha da ONG foi idealizada de forma
integral, para que além de ajudá-los finan-
ceiramente com a remuneração na fabrica-
ção das peças, também fosse possível in-
centivar seus trabalhos e da comunidade
que os cercam. O Centro Educacional Jose-
fa Rodrigues (CrecheMarina), localizado no
bairro Jardim Marina, em Embu das Artes,
São Paulo, oferece educação básica para
crianças periféricas, além de ajudar toda a
comunidade que está a sua volta, conecta-
do as pessoas a agentes sociais que ofere-
cem cestas básicas, serviços de saúde e in-
fraestrutura.
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AÇÃO DE INCLUSÃO
DIGITAL

E m parceria com nossa mantenedora, a Central Na-
cional Unimed, operadora nacional dos planos de

saúde do Sistema Unimed, foi possível realizar a doa-
ção de 365 equipamentos eletrônicos — desktops, mo-
nitores, notebooks, impressoras, teclados e cabos de
energia.

As instituições contempladas foram: Coopermiti, que
recebeu itens quebrados para destinação correta dos
resíduos; e Instituto Nosso Lar, Missão de Paz, Institu-
to Nova União da Arte e Associação Reduca, com itens
ainda em bom estado de uso, que foram substituídos
por equipamentos mais novos para uso dos colabora-
dores na CNU.
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CAMPANHA DOE 1
COBERTOR

D iante das baixas temperaturas da cidade de São
Paulo durante o inverno, desenvolvemos uma

ação, em parceria com a loja Textil Abril, para apoiar
população em situação de rua e idosos vulneráveis so-
cialmente rua na cidade. Chamada Doe 1 Cobertor, a
campanha virtual trazia como premissa: a cada cober-
tor comprado, o Instituto Central Nacional Unimed doa
mais um. Dessa forma, foi possível dobrar o número de
doações e contemplar ainda mais pessoas.

Ao todo, entregamos 1.092 cobertores. As peças foram
distribuídas pelos voluntários do Instituto GAS – Gru-
po de Atitude Social, e no Lar Dr. Napoleão Laureano. O
GAS é uma instituição que leva esperança e visibilida-
de àqueles que vivem nas ruas de São Paulo. Já o Lar é
um instituição de longa permanência que oferece cui-
dados para idosos em situação de vulnerabilidade so-
cial em Ferraz de Vasconcelos (SP).
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VACINAÇÃO CONTRA A
GRIPE EM COMUNIDADES
DE SALVADOR

T rezentas doses de vacina da gripe foram doadas
ao Instituto Central Nacional Unimed. Com essas

doses, organizamos a imunização de famílias que vi-
vem em duas comunidades de Salvador (BA): Solar do
Unhão e Gantois. A ação foi realizada na capital baiana,
nos dias 19 e 20 de julho, com imunização de crianças,
jovens, adultos e idosos.

A ação foi possível graças à nossa parceria com o LPC –
Laboratório e Vacinas, somada à mobilização da Asso-
ciação de Moradores da Comunidade do Solar do
Unhão e do Centro ComunitárioMãe Carmen (Comuni-
dade do Gantois), além do apoio do Coletivo de Entida-
des Negras (CEN).
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BATE-PAPO COM
PARCEIRAS NOMÊS DO
MEIO AMBIENTE

E m alusão à Semana do Meio Ambiente, comemo-
rada anualmente no início de junho, convidamos

instituições parceiras para um encontro virtual. Duran-
te o bate-papo, falamos de questões socioambientais,
com compartilhamento de boas práticas e troca de
experiências entre os representantes de dez organiza-
ções sociais, que puderam apresentar seus trabalhos e
projetos — como o registrado na foto acima.
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AGOSTO
DOURADO

C om o Jeito Unimed de Cuidar em nosso DNA, apro-
veitamos o “Agosto Dourado” para reforçar o Pro-

grama Boas-Vindas e proporcionar uma agenda virtual
repleta de bate-papo, brindes e novidades.

O movimento Agosto Dourado levanta a importância
da conscientização do aleitamento materno e a cor do
movimento representa o padrão ouro do leite humano
na alimentação do recém-nascido, oferecendo benefí-
cios até seu segundo ano de vida.

Em 2021, apoiamos uma campanha nas redes sociais,
com a organização de quatro palestras online gratuitas
sobre temas relacionados ao incentivo do aleitamento
materno.
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RECONHECIMENTO
POR APOIO À POPULAÇÃO
DE SÃO PAULO

C hristian Francis Braga de Oliveira Soares, presi-
dente do Instituto GAS - Grupo de Atitude Social,

e Leila Maria Ferraz Cruz, diretora de Comunicação e
Estratégia da organização, estiveram na sede da Cen-
tral Nacional Unimed para homenagear a nossa insti-
tuição. Eles entregaram uma placa em condecoração à
parceria e apoio.

Em 2020, a parceria resultou na doação de 31.635más-
caras e mil cobertores no Estado de São Paulo. Este
ano, foram mais 1500 cestas básicas, com kits de higi-
ene, 900 cobertores e 4,5 mil máscaras para pessoas
em situação de rua e comunidades em situação de
vulnerabilidade social.
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APRESENTAÇÃO PARA
CINQUENTA REPRESENTANTES
REGIONAIS DO SEBRAE

A o longo de novembro, o Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas) promoveu encontros
com diversas instituições sociais, a fim de
entender o objetivo de cada uma, para
identificar oportunidades de parceria. Em
novembro de 2021, foi a vez de conhece-
rem as nossas ações.
Gabriel Spinola, coordenador do Instituto,
contou que a organização social surgiu de
um desdobramento da área de Sustentabi-
lidade da Central Nacional Unimed. Atual-
mente, é o principal veículo de investimen-
to social e ambiental da cooperativa nacio-
nal, por meio das leis de incentivo fiscal e
investimento social privado, tendo qualida-
de de vida para o idoso, cultura e bem-es-

tar, e educação em saúde como suas princi-
pais áreas de investimento.
Em nossomapa estratégico, visamos tornar
o cooperativismo nacional referência em
ações de transformação socioambiental.
Cerca de 50 representantes do Sebrae de
todo o país conheceram detalhes da evolu-
ção de cada ação promovida por nós, bem
como as adequações ocorridas no último
ano, por conta da pandemia de coronavírus.
CleoniceMolnar, colaboradora do Instituto,
finalizou o encontro falando da paixão pe-
las atividades que o grupo realiza e do
comprometimento com a saúde social. Fri-
sou a importância do encontro de hoje para
o enriquecimento dos programas já desen-
volvidos por nós.
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APADRINHAMENTO
DE NATAL

N os dias 15 e 17 de dezembro, juntamente aos
nossos voluntários, entregamos os resultados do

Apadrinhamento de Natal no Instituto Nova União da
Arte (idosos), em SãoMiguel Paulista (bairro da capital
paulista), e na Associação Reduca (crianças), em Franco
da Rocha (SP).

Foram63 sacolinhas para idosos em situação de vulne-
rabilidade social, e 116 sacolinhas para crianças entre
zero e 12 anos, que participam de atividades no contra-
turno escolar, bem como para crianças de famílias vul-
neráveis socialmente que foram cadastradas emergen-
cialmente.

Todas as sacolinhas forammontadas de forma virtual e
continham, além de peças de roupas, sapatos, kits de
higiene e brinquedos para as crianças.
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

E m 2021, ano de estruturação da nossa equipe e
também de nossas frentes de trabalho, contamos

como investimento de R$ 2,2milhões da nossamante-
nedora, a Central Nacional Unimed. Este, que foi aplica-
do diretamente na compra dos itens que doamos e no
pagamento de fornecedores essenciais para a execu-
ção dos nossos programas socioambientais. Ainda re-
cebemos doações de apoiadores (pessoas físicas) fei-
tas em nossa conta bancária e carteira virtual, demons-
tradas a seguir.
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Instituto Central Nacional Unimed
Balanço Patrimonial
em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em Reais

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 497,09 481,01

Total do circulante 497,09 481,01

Total do Ativo 497,09 481,01

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Credores diversos - 250,00
Total do Circulante - 250,00

Patrimônio líquido 6
Patrimônio social 231,01 -
Superávit do período 266,08 231,01

Total do patrimônio líquido 497,09 231,01

Total do Passivo e patrimônio líquido 497,09 481,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Instituto Central Nacional Unimed
Demonstração do resultado do período
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em Reais

Nota 2021 2020

Receitas das atividades institucionais
Receita de doações 299,99 1.368,69
Receitas financeiras 16,08 0,96

316,07 1.369,65

Despesas das atividades institucionais
Despesas administrativas e gerais 7 - (868,69)
Despesas financeiras e bancárias (49,99) (269,95)

(49,99) (1.138,64)

Superávit do período 266,08 231,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Instituto Central Nacional Unimed
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em Reais

Patrimônio
Social

Superávit
(déficit) do

período

Total do
patrimônio

líquido
Saldo em 31/12/2019 - - -

Superávit do período - 231,01 231,01

Saldo em 31/12/2020 - 231,01 231,01

Incorporação à conta patrimônio social 231,01 (231,01)

Superávit do período - 266,08 266,08

Saldo em 31/12/2021 231,01 266,08 497,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Instituto Central Nacional Unimed
Demonstração do fluxo de caixa – método indireto
em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em Reais

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do período 266,08 231,01
Resultado líquido ajustado 266,08 231,01

Aumento (redução) nos passivos
Credores diversos (250,00) 250,00

(250,00) 250,00

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 16,08 481,01

Variação do caixa e equivalentes de caixa 16,08 481,01
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

No fim do período 497,09 481,01
No início do período 481,01 -

Variação do caixa e equivalentes de caixa 16,08 481,01

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Instituto Central Nacional Unimed
Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em Reais

1 Objetivos sociais

O INSTITUTO CENTRAL NACIONAL UNIMED, doravante denominado “Instituto”, inscrito no
C.N.P.J. sob o nº 38.169.989/0001-34 é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos e econômicos, constituído sob a forma jurídica de associação, com prazo de
duração indeterminado, e que se regerá pelas disposições deste Estatuto Social e pela
legislação que lhe for aplicável. O Instituto iniciou suas atividades em 04 de agosto de 2020.

O Instituto, estabelecido à Alameda Santos, nº 1.826, 7º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo,
tem por objeto social contribuir e ampliar a promoção da saúde, por meio do investimento
social e ambiental.

Para realizar o objeto social, o Instituto cumprirá com as seguintes finalidades de interesse
público e social:

I. Promover a assistência social, por meio da defesa e garantia de direitos, fomento e apoio
ao fortalecimento e desenvolvimento de organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos
ou econômicos, negócios de impacto social, movimentos sociais e outras entidades públicas
ou privadas;

II. Estimular a defesa, preservação e conservação do meio ambiente integrado ao
desenvolvimento sustentável;

III. Apoiar e realizar atividades desportivas e paradesportivas como forma de desenvolvimento
das potencialidades do indivíduo, da inclusão social, do fortalecimento do cidadão e a sua
qualificação ética e social;

IV. Promover a educação de crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social, por
meio de iniciativas educacionais complementares às da escola formal, contribuindo para a
educação integral e a inclusão social, bem como promover o aprendizado contínuo aos idosos
por meio de programas;

V. Promover a saúde de forma a melhorar a qualidade de vida de famílias, crianças,
adolescentes e idosos;

VI. Desenvolver e apoiar projetos e programas e atividades culturais nas seguintes áreas:
música, teatro, dança, circo, mímica e congêneres, literatura, inclusive obras de referência,
artes plásticas, artes gráficas, gravuras, cartazes e congêneres; folclore, artesanato,
patrimônio cultural, museus, bibliotecas, arquivos e demais acervos, rádios e televisão
educativas e culturais de caráter não comercial, para conscientização, mudanças de
comportamentos e atitudes, dentre outros;

VII. Promover estudos e pesquisas, desenvolvimento e modernização de tecnologias
alternativas e inovadoras, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos,
científicos e tecnológicos relacionados a causas sociais e ambientais; e

VIII. Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores
universais.
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2 Apresentação das demonstrações contábeis

a. Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins
lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade Sem finalidade de Lucros e NBC TG 1000 – Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
que visam orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem
cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros e posteriores
alterações.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em reais.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente
ao período apresentado nessas demonstrações contábeis.

a. Apuração do resultado do período

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o princípio de
competência.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes abrange depósitos bancários. Estes recursos destinam-se à aplicação em
suas finalidades institucionais.

c. Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superávits (déficits) apurados
anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos
objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na nota 1.

4 Caixa e equivalentes de caixa

2021 2020

Pagseguro 497,09 481,01

5 Provisão para contingências

A Administração do Instituto não tem conhecimento de contingências que requeiram a
constituição de provisão para futura perda.
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6 Patrimônio líquido

a. Patrimônio Social

Acumula valores de superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua
constituição.

b. Resultado do exercício

O Resultado do período é incorporado à conta patrimônio social, em conformidade com as
exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG
2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

c. Dissolução ou extinção

No caso de dissolução do Instituto, o respectivo patrimônio líquido, os legados e as doações
que lhe forem destinadas, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas
atividades, serão transferidos para outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº
9.790/1999, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social do INSTITUTO.

Caso o Instituto perca a qualificação instituída por esta Lei nº 9.790/1999, o respectivo
acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
perdurou àquela qualificação, será submetido a apuração contábil e transferido a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo
objeto social do Instituto.

7 Despesas administrativas

2021 2020

Cartórios e custas - 868,69

8 Receitas (despesas) – Serviços voluntários

A administração não apurou Serviços Voluntários, para fins de registro nas demonstrações
contábeis.

9 Partes relacionadas

O Instituto não efetuou nenhuma transação ou contratou serviços de partes relacionadas.

Remuneração de pessoal-chave da Administração

A diretoria do Instituto, bem como seus conselheiros(as), instituidores ou benfeitores não
recebem nenhuma remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa Josimar Santos Alves
Presidente CRC 1SP 253379/O-8

CPF: 548.640.548-00 Monello Contadores
CRC 2SP 014827/O-0
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Carta de Responsabilidade da Administração

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Ao
Escritório Contábil Dom Bosco S/S
CRC n.º 2SP 014827/O-0
Av. Gal. Olímpio da Silveira 655, 1º andar
São Paulo - SP CEP 01150-001

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradoras e responsáveis legais da
entidade Instituto Central Nacional Unimed, inscrito no C.N.P.J. 38.169.989/0001-
34 que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas a Vossas
Senhorias para elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias,
apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal,
estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade
da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de
transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal,
frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de
nossos fornecedores, instituições financeiras, utilizados para a elaboração da
escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total
idoneidade;

(d) que recebemos orientações quanto aos princípios e práticas contábeis, de
acordo com a legislação vigente, em especial, a Resolução CFC nº 1.409/12 que
trata da Entidade Sem Finalidade de Lucros;

(e) que foram cumpridas as cláusulas estabelecidas contratualmente entre o
Instituto Central Nacional Unimed e o Escritório Contábil Dom Bosco S/S
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Página 2 de 2

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base
que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade
das operações.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de
responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas
demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser
considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar
origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa
Presidente

CPF: 548.640.548-00
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Instituto Central Nacional Unimed
instituto@centralnacionalunimed.com.br
55 11 99791-4910 | 55 11 99177-8897

Alameda Santos, 1826, 7º andar, Cerqueira
César, São Paulo/SP - CEP: 01418-102
www.institutocnu.com

SEJA UMAPOIADOR!

DOAÇÕESVIA CONTA CORRENTE

Razão Social: Instituto Central
Nacional Unimed
CNPJ: 38.169.989/0001-34
Banco: Itaú
Agência: 7307
Conta Corrente: 42001-3

DOETAMBÉM COM:

http://www.ame.plus/pague/2TjhgG4CcEXwThkPNQVhb4
http://pag.ae/7WmTaVcKw
http://app.picpay.com/payment?type=store&sellerId=175911&id=168676
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