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A maior operadora de planos de saúde do Paraná, uma das cinco maiores do país e a 

segunda maior singular do Sul do Brasil dentro do Sistema Unimed. Cerca de 4.600 

médicos cooperados, 551 mil clientes, 1.600 colaboradores e a maior rede credenciada 

do estado, com 54 hospitais, 245 clínicas de especialidades médicas,  91 unidades 

de laboratórios, sendo 20 unidades próprias (Unimed Laboratório),  e três bancos de 

sangue. Esta é a Unimed Curitiba em 2021.

Há 50 anos, 23 médicos se reuniram para começar essa história, e, hoje, a cooperativa 

celebra o orgulho de cuidar que está no seu DNA. Para comemorar seu cinquentenário, 

a Unimed Curitiba preparou boletins especiais, com curiosidades, fatos históricos e 

depoimentos para você saber mais a respeito dessa trajetória. Boa leitura!

EDITORIAL

5 DÉCADAS
de crescimento e cuidado
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PALAVRA DO DIRETOR-PRESIDENTE
Rached Hajar Traya fala sobre a importância deste marco de 50 anos de 

cooperativa e o orgulho que tem dessa história de muito trabalho e sucesso.

HISTÓRIAS
DE VIDA
que se entrelaçam
com a trajetória da 
cooperativa

Em cinco décadas de cuidado, a Unimed Curitiba já fez parte e 

continua presente na vida de inúmeras pessoas em situações delicadas 

e, também, de muita felicidade. O nascimento de um filho, o tratamento 

de uma doença e a superação de um problema de saúde são apenas 

alguns dos momentos nos quais o plano de saúde é importante.
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https://www.youtube.com/watch?v=3g_540qcWRM


EMPRESAS CONTRATANTES: PARCERIA DURADOURA

A relação entre a Unimed Curitiba e algumas empresas e instituições é quase tão antiga 

quanto a própria cooperativa. Data de 1979, por exemplo, o primeiro contrato com o Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que, hoje, é a contratante mais 

antiga da cooperativa. Atualmente, a agência do BRDE no Paraná tem dois contratos com 

a Unimed Curitiba, que tratam do atendimento de um total de 385 clientes, entre titulares 

e dependentes. O diretor administrativo do BRDE Luiz Carlos Borges da Silveira comenta a 

parceria duradoura: 

“Eu tenho uma experiência com a Unimed desde jovem, ainda com meu pai, minha mãe e 

meus irmãos, durante a década de 80. Hoje, casado e com três filhos, tenho um carinho muito 

grande pelo sistema e pelo atendimento recebido. Apesar de a Unimed estar em todo o Brasil, 

acredito que aqui no Paraná e em Curitiba é referência. Só tenho a agradecer e expressar 

minha confiança, pois, mesmo em circunstâncias em que é preciso realizar uma negociação, o 

atendimento se destaca. Acredito muito na Unimed e não troco! Agora, com a digitalização de 

muitos serviços, a exemplo da liberação de exames, temos ainda mais facilidade.” Luiz Felipe 

Gubert Braga Cortes é vereador e beneficiário da Unimed Curitiba desde 11 de maio de 2016.

“Nosso contrato com a Unimed 

Curitiba começou em setembro 

de 1979, quando o nome nem era 

Unimed ainda, era Medipar. A 

sede da empresa era numa casa 

no bairro São Francisco. Por 

isso, quando vemos o quanto ela 

cresceu, dá muito orgulho de ter 

participado dessa história. Temos 

uma relação muito boa, que 

sempre deu muito certo.”
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LINHA DO TEMPO
Destaque dos primeiros 20 anos de existência da Unimed Curitiba

A ata de constituição, datada de 6 de agosto 

de 1971, reúne o nome dos nobres médicos 

que fundaram a Sociedade Cooperativa de 

Serviços Médicos e Hospitalares de Curitiba 

Limitada “Medipar”. Na ocasião, o Estatuto 

Social foi aprovado por unanimidade 

e houve a eleição dos primeiros cargos 

sociais, sendo João Vieira de Alencar o 

primeiro presidente da cooperativa.

Primeira sede da Unimed Curitiba, uma sala 

cedida pela AMP no 5º andar deste prédio.

A primeira sede própria foi adquirida em 6 

de setembro de 1975. Era uma casa com 220 

m² localizada na Alameda Augusto Stellfeld, 

357, no Centro de Curitiba.

Fonte: Ata de constituição da cooperativa.

Fonte: Revistas comemorativas de 20 e 25 anos da Unimed Curitiba.

Fonte: Unimed Curitiba 35 anos de história (livro), de Manoel 
Stenguel Cavalcanti.
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Fundação da Federação das Unimeds do 

Estado do Paraná no dia 18 de agosto de 

1979 pela Unimed Curitiba em associação 

com as singulares Londrina e Ponta Grossa.

Em 1981, a cooperativa celebrou seu 

aniversário de 10 anos com 890 médicos 

cooperados e 46 mil clientes.

No início da segunda década da 

cooperativa, as carteirinhas passaram 

a ser confeccionadas com o auxílio 

de um microcomputador SID-3000, 

adquirido em 1982. O equipamento era 

carinhosamente chamado de Leocádio 

ou Leo pelos funcionários.

O crescimento da cooperativa tornou 

necessária a busca por uma sede um pouco 

maior. Em 1979, uma casa de 260 m² na 

Rua Des. Clotário Portugal foi adquirida. A 

inauguração aconteceu em fevereiro de 1980.

Em setembro de 1985, a Unimed 

Curitiba, ainda chamada Medipar, 

chegou aos mil médicos cooperados. 
A partir de 1986, a Unimed Curitiba 

entrou numa segunda etapa de 

desenvolvimento, norteada por metas 

de organização e profissionalização.

Fonte: Unimed Curitiba 35 anos de história (livro), de 
Manoel Stenguel Cavalcanti.

Fonte: Unimed Curitiba 35 anos de história (livro), de Manoel 
Stenguel Cavalcanti; Revistas comemorativas de 20 e 25 anos 
da Unimed Curitiba.

Fonte: Unimed Curitiba 35 anos de história (livro), de 
Manoel Stenguel Cavalcanti.

Fonte: Unimed Curitiba.

Fonte: Revistas comemorativas de 20 e 25 anos da 
Unimed Curitiba.

Fonte: Revistas comemorativas de 20 e 25 anos da 
Unimed Curitiba.

Em 1987, cinco anos após sua chegada 

à Unimed Curitiba, o computador 

Leocádio foi aposentado. Seu substituto, 

um Novadata, ajudou a informatizar 

todos os serviços da cooperativa, desde a 

confecção de carteirinhas até a folha de 

pagamentos dos cooperados.

Fonte: Revistas comemorativas de 20 e 25 anos da Unimed 
Curitiba.
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Neste período, a cobrança do plano era 

feita em boletos emitidos em cinco 

vias carbonadas (ou seja, com folhas 

de carbono entre elas para evitar o 

trabalho de preencher cada via). Uma 

delas ia para o correio, outra ficava no 

setor que correspondia ao departamento 

financeiro e as outras eram entregues 

aos clientes para que eles pudessem 

pagar a fatura no banco. A entrega dos 

boletos era feita apenas após a retirada 

das folhas de carbono, que, com sua 

tinta preta, sujava todos os envolvidos 

no processo de organizar os boletos de 

cobrança da cabeça aos pés – e acabava 

gerando risadas.

Depois de 17 anos trabalhando 

apenas com planos empresariais, em 

1988, a Unimed Curitiba iniciou a 

venda do Plano Familiar, voltado a 

pessoas físicas. No início, o cadastro 

dos clientes era feito em fichas, nas 

quais constavam o nome do titular, 

o nome dos dependentes e datas 

importantes, como a de nascimento. 

Na ficha também eram marcados os 

atendimentos médicos dos clientes, 

que precisavam ir até a sede da 

Unimed Curitiba para solicitá-la a 

cada consulta.

Aquisição da sede na Rua Itupava, 737, 

Alto da Glória, em 1989. Com uma 

área de 1.400 m², o espaço moderno 

foi inaugurado em 1990 com a 

presença de autoridades estaduais. 

Fonte: Entrevista com as colaboradoras Elis Regina 
Ferreira, Lizete Rodrigues Feitosa e Vera Lúcia de Paula.

Fonte: Revistas comemorativas de 20 e 25 anos da Unimed 
Curitiba; Entrevista com as colaboradoras Elis Regina 
Ferreira, Lizete Rodrigues Feitosa e Vera Lúcia de Paula.

Fonte: Revistas comemorativas de 20 e 25 anos da 
Unimed Curitiba; Unimed Curitiba 35 anos de história 
(livro), de Manoel Stenguel Cavalcanti.

Fonte: Unimed Curitiba.

Em maio de 1994, o total de clientes 

chegou a 100 mil. 
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unimedcuritiba.com.br /company/unimed-curitiba@unimedcuritibaoficial/UnimedCuritiba
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