O evento de lançamento do
convênio foi realizado no Centro Empresarial de Osório, com
a presença do Presidente do
Conselho de Administração da
Unimed Porto Alegre, Márcio
Pizzato e do Presidente da
SICREDI Nordeste RS, Celso
Agustinho Trentin.
A Unimed Porto Alegre
consolida parceria com a
SICREDI Nordeste RS, uma das
128 cooperativas de crédito do
Sistema SICREDI no Brasil. O
convênio garante a cobertura
em todo o território nacional e
abrange desde atendimento de
urgência
até
transporte
aeromédico. Além disso, a parceria irá possibilitar valores
diferenciados ao associado da
SICREDI Nordeste RS. Para Julio Wilasco, superintendente de
Marketing e Vendas da Unimed
Porto Alegre, a parceria trará
benefícios para as duas instituições. “Acreditamos no sucesso
deste convênio. Agora, os donos
da SICREDI Nordeste RS serão
atendidos pelos donos da
Unimed Porto Alegre”, afirma
Wilasco, referindo-se à condição dos associados nas
cooperativas – são eles que, por
meio de assembleias, decidem o
rumo das empresas.
Álvaro Link, Gerente Regional da SICREDI Nordeste RS diz
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Cantadores e Loma ganham
prêmio estadual

Os deputados indicaram,
os
jurados
escolheram e a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa referendou
os vencedores da 4ª edição do Prêmio Vitor
Mateus Teixeira, o
Teixeirinha. As 19 categorias
do
prêmio
promovido
pela
Assembleia Legislativa
tiveram indicações e
destacam talentos do cenário
musical
regionalista, nativista e
de projeção urbana do Rio Grande do Sul. “Abarcamos todas as vertentes da rica e diversificada cultura gaúcha”,
explica o diretor do Departamento de Relações Públicas e
Atividades Culturais da AL, Luiz Carlos Barbosa da Silva.
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Executivos da SICREDI Nordeste RS e da Unimed Porto Alegre
durante o evento
que esta parceria representa
a consolidação de um projeto
estabelecido no Planejamento
da Cooperativa, de proporcionar ao associado condições
de melhoria da sua qualidade
de vida. “São duas cooperativas integradas, cumprindo
com suas funções sociais e
oferecendo novas alternativas
aos seus associados” - afirma
Sobre o SICREDI
O Sistema SICREDI de
Crédito Cooperativo opera em
grandes e pequenos centros
urbanos com 128 cooperati-

vas de crédito. Possui mais de
mil pontos de atendimento em
dez estados brasileiros e mais de
1,5 milhão de associados. Nos
Estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina, o SICREDI reúne 59 cooperativas, que atuam
em cerca de 450 municípios.
A SICREDI Nordeste RS,
fundada em 28 de outubro de
1923, com sede no município de
Rolante, tem a sua área de atuação
distribuída
em
33
municípios dos Vales do Sinos,
Paranhana e Litoral Norte, onde
atende 24 mil associados em 11
Unidades de Atendimento
estabelecidas em Santo Antônio
da Patrulha, Taquara, Riozinho,
Osório, Parobé, Terra de Areia,
Nova Hartz, Itati, Rolante,
Palmares do Sul e Torres. Duas
novas unidades serão inauguradas ainda neste ano: Três
Coroas, em Outubro, e Capão da
Canoa, em Dezembro.
gre

Presidente da SICREDI Nordeste RS, Celso Trentin, Presidente da Unimed Porto Alegre, Dr. Márcio Pizzato, Conselheiro
de Administração da Unimed Porto Alegre, Regênio
Herbstrith e responsável pela Coordenadoria Regional de
Osório da Unimed Porto Alegre, Dr. José Reni Soares

Sobre a Unimed Porto Ale-

Fundada em 1971, a Unimed
Porto Alegre é uma cooperativa
de médicos líder no mercado de
assistência à saúde na Capital,
Região Metropolitana e Litoral
Norte do Rio Grande do Sul. Possui mais de 450 mil beneficiários
e 353 pontos de atendimento entre serviços credenciados e
próprios, o que se constitui na
maior estrutura em prestação de
serviços à saúde dentro de sua
área de atuação. A cooperativa
conta com mais de 5.800 médicos
em
mais
de
60
especialidades e tem uma estrutura própria para atendimento
ao cliente, que inclui Laboratório, Centros de Diagnóstico por
Imagem, Centro de Oncologia,
Pronto-Atendimentos 24h, unidades de atendimento Odonto
Unimed e o SOS Emergências
Médicas.

Vencedores

A edição 2009 premia o cantor Cristiano Quevedo; a
cantora Loma; o declamador Odilon Ramos; a declamadora
Liliana Cardoso; o trovador Macedinho; a trovadora
Doralice Gomes da Rosa; o compositor Sérgio Rojas; o
instrumentista Oscar Soares; o arranjador Marcelo Caminha; o payador Arabi Rodrigues; o produtor musical
Maurício Marques; a capa de disco do grupo Sucessos de
Ouro; o veículo de divulgação do artista gaúcho, programa
Repontando a Tradição, da Rádio Encanto AM, de Encantado; o grupo de show Cantadores do Litoral; o grupo de baile
San Marino; o grupo de dança gaúcha Tebanos do Igaí; a
bandinha típica alemã, La Montanara; o conjunto de música
teuto-riograndense, Os 3 Xirus; e o conjunto de música ítalorio-grandense, Ricordi D’Italia.

Como foi

Os prem i a d o s
foram selecionados
a
partir de indicações de 23
parlamentares
que
participaram
do prêmio
(
o
s
Cantadores
do Litoral e Loma foram indicados pelos deputados Alceu
Moreira e Raul Carrion). A escolha dos vencedores ocorreu
no dia 25 de setembro, à tarde, quando os jurados reuniram-se para analisar as indicações (Cantadores e Loma
foram unanimidade dos avaliadores). Compõem o corpo de
jurados dois representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais do RS, dois do Instituto Gaúcho de Tradição e
Folclore; um representante do Movimento Tradicionalista
Gaúcho, um da Fundação Vítor Mateus Teixeira, um do Sindicato dos Compositores Musicais do RS, além de diretor do
Departamento de Relações Públicas e Atividades Culturais
do RS.

Premiação

Na data do aniversário de morte do músico Teixeirinha,
4 de dezembro, será realizada a entrega da premiação, no
Teatro Dante Barone, às 19 horas. O prêmio também será
registrado em livro especial, onde serão publicados a síntese e os dados biográficos dos premiados. (Texto imprensa
AL).

