
Desde 2013, o Instituto Unimed/RS coordena o Programa Doador Fiel, ação 
integrada ao Voluntariado Empresarial da Unimed Federação/RS, que visa estimular 
a cultura da doação regular de sangue a fim de atender às necessidades de hospitais, 
hemocentros e instituições de saúde no tratamento de pacientes. 

Em meio aos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus e dian-
te do processo de ampliação da atuação do Doador Fiel, a partir de parcerias com 
empresas e instituições externas ao Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS 
– como a Ticket, Instituto Unicred-RS e Lojas Quero-Quero, o Instituto decidiu, tam-
bém, inscrever o Programa na edição 2022 do Prêmio Top Cidadania, compartilhando 
ações, experiências e resultados com a sociedade gaúcha, em consonância com o 7º 
Princípio do Cooperativismo (Interesse pela Comunidade) e os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável da ONU (ODS) de número 3 (Saúde e Bem-Estar) e 17 (Par-
cerias e Meios de Implementação), como também ao tripé da sustentabilidade e ESG. 

O Doador Fiel tem por objetivo estimular colaboradores, cooperados da Uni-
med, familiares e parceiros a promover a cultura da doação de sangue de modo con-
tínuo, envolvendo, inclusive, pessoas que, por razões contrárias à sua vontade, não 
podem ser doadoras, mas podem atuar como influenciadoras.  

Nesta esteira, com a proposta de dar mais visibilidade à pauta e ressaltar a 
importância da doação, o artista gaúcho Neto Fagundes recebeu no mês de junho de 
2022 o título de embaixador da Ação Social para Doação de Sangue, uma voz rele-
vante para uma ação tão importante.  

Desde sua constituição, o Programa já colaborou para que cerca de 4 mil vidas 
fossem salvas, a partir de doações regulares de 600 voluntários.
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