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Caro(a) leitor(a), o número desta revista traz 
uma homenagem especial a uma lenda viva 
da medicina, o visionário Dr. Darival Bringel 
de Olinda que completou 45 anos de medicina 
com inúmeros legados.

Nossa admiração por essa lenda vida da medicina vem de muito 
tempo, desde o início de nossa atuação ainda lá no Clube do 
Médico, na década de 90, produzindo o informativo daquela 
instituição, entre outros projetos. Meu pai, fundador do Jornal 
do Médico, Jornalista Juvenal Menezes (In Memoriam) sempre 
me trouxe boas referências sobre o Dr. Darival e um dos grandes 
momentos naquela década foram as transformações que sua gestão 
realizou na Unimed Fortaleza que se perpetuam até os dias de hoje.

Nos editoriais a seguir, contamos com a colaboração de alguns 
ilustres amigos e admiradores dessa lenda viva, os quais 
discorreram textos emocionantes enaltecendo a figura do 
saboeirense Darival Bringel.

O ilustre homenageado é reconhecido nacionalmente e podemos 
conferir no artigo do presidente da Unimed Brasil, Dr. Orestes Pullin.

Outro importante personagem, nessa trajetória do Dr. Darival, é o 
grande amigo Dr. Ary Sobral que nos contou grandes histórias de 
uma amizade que ultrapassa quatro décadas.

Já o Dr. Walmir Pontes exalta a figura do Dr. Darival em 
companheirismo e amizade.

Dr. Bastos destaca o Darival como um executivo visionário.

Na terra da princesa do norte, o Dr. Carlos Arcanjo traz um artigo 
emocionante sobre “Um visionário, uma lenda”.

Na região centro sul, o Dr. Paulo Henrique reafirma a lenda que é 
o Dr. Darival no artigo “O Sistema Unimed tem em sua essência o 
DNA do Dr. Darival Bringel”.

Encerro este editorial enaltecendo a figura do meu pai que foi 
o grande idealizador do Jornal do Médico. Sua memória será 
preservada por todos nós, pois, em 13 anos de jornada com esse 
veículo de comunicação, ele foi o grande responsável do nosso 
público desfrutar de um editorial diferenciado e de qualidade.

Tenho muito orgulho em ser seu filho e estar tocando adiante o seu 
legado que será sempre preservado. Descanse em paz, meu pai, te amo!

Até o próximo número, Feliz Natal e Próspero Ano Novo, fiquem 
com Deus e boa leitura!
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Colaborador: Dr. Orestes Pullin
PRESIDENTE UNIMED BRASIL

Ao longo da minha trajetória no Sistema Unimed, 
tive a oportunidade de conhecer profissionais 
brilhantes, que se sobressaíam em suas áreas 

de atuação, além disso construí amizades especiais. 
Desses, certamente, o dr. Darival Bringel de Olinda 
merece destaque. Por isso, fiquei honrado quando recebi 
o convite para escrever um artigo em homenagem aos 
45 anos de exercício da medicina desse colega.
Atualmente, na diretoria da Unimed do Brasil, que 
representa institucionalmente a maior cooperativa de 
saúde do mundo, Darival é prestativo e crítico à frente 
de suas atividades como diretor de Desenvolvimento de 
Mercado. Percebe-se sua cordialidade e carisma, traços 
marcantes de sua personalidade, em cada reunião e 
devolutiva com os colaboradores. 
Com formação médica em pneumologia e pós-graduação 
em Gestão de Cooperativismo de Crédito, Darival acumula 
experiência e profissionalismo. Dr. Bringel foi presidente 
da Unimed Fortaleza por três gestões e diretor Comercial-
Financeiro da Federação das Unimeds dos estados do Norte 
e Nordeste por duas gestões, organização da qual também 
foi vice-presidente. Já na Unimed Ceará, foi superintendente 
antes de assumir a presidência, cargo que ocupa atualmente.
Na Unimed Ceará, Darival fortaleceu a presença da marca 
no mercado de planos de saúde do estado, trazendo 
resultados muito positivos. Ele tem sido um inovador com 
sua participação na construção de infraestrutura de saúde 
e de tecnologia de informação que trarão enorme avanço 
no cooperativismo de saúde ao Ceará. Esse sucesso 
permite que ele auxilie a tomada de decisões na Unimed 
do Brasil ao lado dos demais diretores sempre trazendo 
exemplos práticos e argumentações consistentes.  
Vale ressaltar a notoriedade e a valorização que são conceitos 
cooperativistas usados pelo dr. Darival, os quais norteiam o 

UNIMED BRASIL
Homenagem ao médico 
e gestor Darival Bringel 
de Olinda

Sistema Unimed. Por fim, quero ratificar a habilidade singular 
de conciliação e trabalho em equipe desse profissional, 
incentivando sempre a postura cooperativa com os colegas. 

DR. DARIVAL BRINGEL DE OLINDA NA UNIMED BRASIL
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Nascia em Saboeiro/CE, no dia 15 de maio de 
1946, a criança que viria a se tornar, mais tarde, 
um grande e renomado nome da medicina 

cearense e orgulho da sua cidade, que hoje possui 
pouco mais de 15 mil habitantes e está localizada 
a 430 km de Fortaleza, passou a se chamar Darival 
Bringel de Olinda.
No que diz respeito a sua vida acadêmica, Darival 
iniciou cursando o ensino primário na Escola Senador 
Olavo Oliveira, localizada na sua cidade natal, concluiu 
o ginásio no município de Campos Sales (CE) e terminou 
o científico em Fortaleza (CE) no Colégio João Pontes.
Mais tarde, o saboeirense formou-se em medicina pela 

Colaborador: Joelton Barboza
JORNALISTA, MTB/CE 0003824
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

DARIVAL BRINGEL DE OLINDA
De Saboeiro-CE 
para o Brasil

Universidade Federal do Ceará (UFC) no ano de 1972. 
Sua residência médica aconteceu no Hospital Carlos 
Alberto Studart, especializando-se em Pneumologia. 
Possui pós-graduação em Gestão de Cooperativismo 
de Crédito, sendo um grande nome na história do 
cooperativismo médico do país.
O enlace matrimonial aconteceu com a assistente 
social, Elda Braga Olinda, com quem tem três filhas: 
Raquel, Marília e Denise. Atualmente, Darival exerce 
os cargos de presidente da Federação das Unimeds 
do estado do Ceará, é diretor de Mercado e Marketing 
da Confederação das Unimeds do Norte/Nordeste, 
também é conselheiro da Unicred Central Norte/

DR. DARIVAL BRINGEL DE OLINDA NA SOLENIDADE DE POSSE DA UNIMED BRASIL
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Nordeste e segundo vice-presidente da OCB-CE.
Em 12 de abril de 2017, assumiu a direção de mercado 
na Unimed Brasil, maior cooperativa médica do mundo. 
Em sua longa trajetória na área da medicina, Dr. Darival 
ocupou importantes cargos no Sistema Unimed, sendo 
presidente da Unimed Fortaleza por três gestões, de 
1986 a 1998, além de ser presidente da Unimed Ceará 
desde o ano 2000.
Destaca-se ainda como diretor comercial-financeiro 
da Federação das Unimeds dos estados do Norte 
e Nordeste, foi superintendente da Federação das 
Unimeds do estado do Ceará, coordenou ainda o 
Serviço de Pneumologia Sanitária do estado do Ceará 
e foi membro do Conselho Fiscal da Unimed do Brasil – 
Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, bem 
como assumiu também outras funções de destaque.
Entre os grandes feitos do renomado médico, pode-
se destacar: Construção do Edifício Sede da Unimed 
Fortaleza, realizou ainda a edificação do Hospital 
Regional Unimed em Fortaleza, foi cofundador da 
Unimed Ceará – Federação das Unimeds do estado do 
Ceará e é responsável pela implantação de Tecnologia 
de Informação (TI) em todas as Unimeds do estado do 
Ceará.
Darival implantou também o Unimed Urgente, 
serviço de Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência e 
Emergência da Unimed Fortaleza, sendo este o primeiro 
serviço privado da capital. Instituiu também um novo 
modelo de gestão da Unimed Cará, iniciado em 2001, 
que serve como exemplo para outras Unimeds do país. 
O modelo, no Ceará, é uma das melhores atuações 
entre as cooperativas médicas do Sistema Unimed, 

onde todo o Brasil volta seus olhos para o Ceará e 
vem na busca, principalmente, de informações e 
aperfeiçoamentos devido ao protagonismo no ramo.
Tal modelo constitui-se na prestação de serviços às 
singulares filiadas pela Federação do Ceará, incluindo 
Assessoria Jurídica, Contabilidade, Serviço Financeiro, 
Marketing, Tecnologia da Informação em Saúde, 
Recursos Humanos, assessoria em investimentos e 
política. 
Merece destaque também a transformação de sete 
Unimeds Operadoras de Planos de Saúde, em Unimeds 
Prestadoras de Serviços, mantendo sua viabilidade 
e consolidando assim a marca Unimed em todo o 
estado do Ceará. A representação construída junto ao 
Sistema é digno de muito respeito junto às entidades 
representativas da classe médica, como a Associação 
Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de Medicina 
(CFM)e a Federação Nacional dos Médicos (FENAM). 
Sua visão holística sobre as perspectivas do futuro 
para as atividades profissionais médicas o elevam 
a propulsor dos grandes nomes do cooperativismo 
médico nacional que credenciou o cooperativismo 
médico a tal nível que, desde então, o sistema UNIMED 
é considerado uma entidade de defesa da classe, 
com poder de voz e opinião sobre os seus melhores 
destinos.
A Unimed Ceará possui um grande homem e médico à 
frente de vários cargos que levaram a instituição a sua 
grandeza, adquirindo destaque a nível nacional. Um 
homem inteligente, visionário, bem relacionado e que 
sabe direcionar a empresa para que ela sempre trilhe o 
caminho do sucesso, este é Darival Bringel de Olinda.

DARIVAL BRINGEL DE OLINDA COM A ESPOSA ELDA BRAGA OLINDA, OS NETOS, LIA E LEVI, E AS 3 FILHAS COM OS RESPECTIVOS 
GENROS: RAQUEL BRAGA + GEORGE MACEDO; MARILIA BRAGA + EVERARDO LUCENA; DENISE BRAGA + PABLYTO LEIVIO;
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Colaborador: Joelton Barboza
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E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

DR. ARY SOBRAL:
Laços de amizade 
e admiração que 
transcendem décadas
Durante toda a sua jornada, Dr. Darival Bringel de Olinda 

fez grandes e importantes amizades que serão levadas 
por toda a sua vida. Um desses amigos e companheiros 

é o médico anestesiologista e assessor da presidência da 
Unimed no Ceará, Dr. Francisco Ary Vieira Sobral.
Em conversa com o Jornal do Médico, Dr. Ary faz um 
pequeno apanhado de como eles se conheceram e de 
onde surgiu a amizade:o médico lembra que o encontro 
se deu há 52 anos, em 1965, quando os dois prestaram 
um concurso público: Ary para vaga de escriturário e 
Darival para datilógrafo, ambos foram aprovados. 
No trabalho, após serem convocados, suas salas eram 
vizinhas e, na época, os dois já cursavam medicina. 
“Tínhamos um bom relacionamento, mas, depois de 
um tempo, eu fui para o serviço médico e ele foi para 
o serviço administrativo no 1° distrito”, destacou. Fato 
que acabou os separando temporariamente.
O reencontro, segundo Ary, aconteceu em 1983, no sistema 
Unimed em Fortaleza, em que seu grande amigo Darival, 
no momento, estava como diretor-administrativo e ele 
ocupava o cargo de conselheiro fiscal. Em 1985, devido ao 
seu comprometimento e engajamento, Ary foi convidado 
por seu amigo para ocupar o cargo de diretor-financeiro do 
sistema Unimed, onde permaneceu até 1998.
Ary não economiza em adjetivos para expor seus 
sentimentos e admiração ao colega. “Ele é um líder nato, 
agregador, visionário, planejador e sabe definir objetivos e 
metas. Tem a capacidade de fomentar o conhecimento, é um 
gestor que dá oportunidades às pessoas, possibilitando que 
elas cresçam, evoluam e tenham conhecimento”, enfatiza. 
Ao longo dessas cinco décadas de amizade e cumplicidade, 
vários momentos e atitudes fizeram com que a admiração 
de Ary por Darival só crescesse. Uma delas é a visão de 

futuro que um gestor deve ter, alto conhecimento, ética e 
o bom relacionamento com as pessoas. “Ele sempre agiu 
focado em gratidão, uma qualidade muito inerente”, disse.
Dr. Ary recorda que Darival sempre teve um forte 
sentido de humanidade, realizando trabalhos voltados 
ao bem comum. Ouve bastante e tem a capacidade 
de falar aquilo que é necessário. Além de uma aptidão 
de síntese extraordinária. “Termina sendo um líder de 
muita propriedade, destemido e muito firme”, discorre.
Os dois construíram e participaram de muitos desafios 
juntos, um deles foi a construção da sede da Unimed, 
onde foi iniciado com cerca de 15 mil usuários e entregue 
com 230 mil, e também do Hospital Regional Unimed. Os 
dois construíram ainda a constituição e implementação 
da Unicred Fortaleza. Ambos foram gestores da Unimed 
Regional Norte/Nordeste, construíram, instituíram e 
implementaram a Unicred Central Norte/Nordeste.

DR. A RY SOBRAL E DR. DARIVAL BRINGEL,
UMA AMIZADE DE MAIS DE QUATRO DÉCADAS
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DR. JOÃO FORTES:
Legados que se 
perpetuam até hoje 
na Unimed Fortaleza

Colaborador: Joelton Barboza
JORNALISTA, MTB/CE 0003824

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

A Unimed Fortaleza, durante a gestão do 
médico Darival Bringel de Olinda, o qual foi 
presidente por três gestões, de 1986 a 1998, 

obteve grandes inovações. Entre as realizações está 
a Construção do Edifício Sede da Unimed Fortaleza, 
realizou também a edificação do Hospital Regional 
Unimed em Fortaleza, implantou também o Unimed 
Urgente, serviço de Atendimento Pré-Hospitalar de 
Urgência e Emergência da Unimed Fortaleza, sendo 
este o primeiro serviço privado da capital, entre 
muitas outras realizações.
De acordo com o Dr. João Fortes de Siqueira Filho, 

o mesmo conheceu Darival já atuando na Unimed. 
“Juntos participamos de momentos muito ricos. Já 
tínhamos um vínculo importante, que se tornou mais 
forte ainda. Temos essa convivência muito longa e 
muito boa”, destaca Dr. João. Ele afirma também que 
Darival é muito forte e muito criativo, um verdadeiro 
líder! “Tudo que ele faz é em conjunto. O Darival foi 
o que lançou a Unimed Fortaleza na situação de 
destaque que ela tem hoje. Foi na Gestão do Darival 
onde marcos importantes aconteceram”, afirma.

DR. DARIVAL BRINGEL DURANTE SOLENIDADE DE 
INAUGURAÇÃO DO HRU EM FORTALEZA

HRU - HOSPITAL REGIONAL UNIMED FORTALEZA
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A Unimed é uma das empresas do ramo da saúde 
mais respeitada e consagrada do Brasil e, de 
acordo com o Diretor de Auditoria Médica e 

Promoção à Saúde da instituição no estado do Ceará, 
Dr. Francisco Bastos, Dr. Darival é um executivo 
visionário, um homem que pensa à frente da sua 
época. “Um EXECUTIVO hoje para se manter em uma 
empresa tem que ter visão de futuro, conhecimento, 
agilidade e atitude. Ele tem tudo isso”, afirma.
Dr. Francisco Bastos explica que o principal fator da 
Unimed Ceará ter seu reconhecimento e grandeza 
a nível nacional é a capacidade de liderança, união 
e integração que nosso presidente possui. “Nosso 
grupo é muito unido e, quando existe união, existe 
força e, quando existe força, existe resultados”, 
destaca.
Dr. Francisco Bastos ressalta ainda que, neste 
momento, o objetivo da Unimed Ceará é criar uma rede 
descentralizada e hierarquizada de saúde, passando 
pelas portas de entradas que são as policlínicas e 
evoluindo para os hospitais secundários e terciários.     
Destaca também que a Ceará Saúde Participações, 
o braço empreendedor da Unimed Ceará e suas 
federadas, é a responsável por esse salto quântico, 
na execução dessa revolução estratégica do modelo 
corporativo de gestão das cooperativas que, com 
certeza, tem a assinatura deste líder inovador, que se 
chama Dr. Darival Bringel de Olinda. 
Dr. Francisco Bastos faz parte do grupo liderado 
por Dr. Darival há alguns anos e reconhece nesse 
grande líder inspirador um exemplo de confiança, de 
reconhecimento e    de oportunidade, pautando-se na 
democratização de suas decisões e na abertura para 
novas ideias, sem se valer em nenhum momento da 
posição que ocupa para impor suas convicções.
Só nos resta invocar ao nosso Deus saúde e força 
para esse grande timoneiro continuar seu trabalho 

EXECUTIVO VISIONÁRIO
Dr. Darival Bringel

hercúleo que agora se agigantou com a assunção 
de uma cadeira no Panteão dos grandes líderes da 
Unimed do Brasil, já que agora assumiu a Diretoria de 
Mercado e Marketing da maior operadora do Brasil e 
uma das maiores do planeta. 

Colaborador: Joelton Barboza
JORNALISTA, MTB/CE 0003824
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

DR. DARIVAL BRINGEL (PRESIDENTE UNIMED CEARÁ) 
E DR. BASTOS (PRESIDENTE UNIMED NORDESTE DO CEARÁ)
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Dr. Darival dedicou grande parte de sua vida à 
medicina e se destacou na saúde cearense, 
também fez várias amizades nos seus mais de 

40 anos de profissão. Um desses grandes amigos é o 
diretor-financeiro da Unimed, Dr. Walmir Leite Pontes.
Os dois, conta Dr. Walmir Leite, se conheceram no 
cooperativismo médico, por meio das reuniões da 
Unimed Ceará. É uma bonita história de companheirismo 
e amizade que perpassa as paredes dos escritórios e 
consultórios. Vai além do coleguismo, é algo puro e 
sincero que faz gosto de ver.
Segundo Dr. Walmir, o seu grande amigo é muito 
importante para o cooperativismo médico, bem como 
para toda a saúde do estado do Ceará. “Dr. Darival 
representa um homem que pensa muito a frente. Ele é a 
pessoa que mais entende de cooperativismo médico no 
Brasil, pois sabe planejar e executar”, destaca.
Para o médico, ele é um profissional excelente não só 
na medicina, mas também na administração. “Algumas 
pessoas sabem planejar, outras são excelentes 
operacionais e o Dr. Darival realiza os dois com maestria”, 
diz. Ele ainda ressalta que seu companheiro de profissão 
possui uma visão de futuro extraordinária e que tem 
mostrado resultados agradáveis e satisfatórios. 
Um dos exemplos citados por Walmir, que segundo ele 
é algo extremamente relevante, foi o fato de Dr. Darival 
enquanto profissional administrador da área da saúde 
ter construído a sede da Unimed Fortaleza, bem como 
o Hospital da Unimed, sendo hoje o maior do Sistema 
Unimed em todo o Brasil. “Dr. Darival Bringel é um 
importante representante da saúde do Ceará”, diz.
Dr. Walmir ainda acrescenta que o modelo da Unimed 
Ceará é totalmente diferenciado, onde todo o restante 

DR. WALMIR PONTES
Um história de 
companheirismo 
e amizade 

do país vem à terra da luz buscar, principalmente, 
informações e aperfeiçoamentos devido ao 
protagonismo no ramo. “Ele reformulou o sistema de 
uma forma inovadora e pessoalmente está mostrando 
resultado”, afirma.
Sem dúvida, essa amizade é algo que vai além de um 
simples coleguismo. Percebe-se, nas palavras de 
Walmir, um companheirismo embutido, uma admiração 
com precedentes na boa índole de Darival Bringel e na 
sua garra com que trata os que o rodeiam, além da força 
de vontade e espírito trabalhador.

Colaborador: Joelton Barboza
JORNALISTA, MTB/CE 0003824

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

DR. WALMIR PONTES (PRES. UNIMED SERTÃO CENTRAL DO CEARÁ) 
E DR. DARIVAL BRINGEL (PRESIDENTE UNIMED CEARÁ)
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Sempre achei que as homenagens tem de ser 
realizadas durante a existência da vida. Ali, 
Agora, mostrando seus acertos, seus erros, 

suas tentativas diferentes e persistentes  de Mudar. 
Já pensou em ter um exemplo vivo para aprender,  
compreender, imitar, criar até um novo do novo.

DR. CARLOS ARCANJO
Darival Bringel de Olinda, 
um visionário, uma lenda

Lembro-me do momento único, em que compareci 
na sede da Unimed Ceará, para comunicar que a 
Unimed Sobral criara a  Medalha do MÉRITO EM 
COOPERATIVISMO  Dr Darival Bringel de Olinda, um 
visionário, uma lenda.
A medalha, foi criada em novembro de 2014, tendo 

Conselheiro: Dr. Carlos Arcanjo
PRESDIENTE UNIMED SOBRAL
E-MAIL: FCNARCANJO@GMAIL.COM

DR. DARIVAL BRINGEL E DR. CARLOS ARCANJO (PRESIDENTE UNIMED SOBRAL)
DURANTE LANÇAMENTO DO CARTÃO VIRTUAL UNIMED NA CIDADE DE SOBRAL-CE
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um regimento que a outorga somente nos anos de 
aniversários da cooperativa de 5 e 5 anos, quando 
novos agraciados serão escolhidos. 
Gostaria de trazer para você leitor uma volta ao 
passado  da nossa festa dos trinta anos, para que você 
tenha a oportunidade de conhecer este momento  tão 
histórico para nós. Tentávamos descobrir o por que 
Darival era diferente?.
 Mas de um jeito diferente mesmo; queríamos  achar 
o porquê!
Por que  ele fez e não outros ?, e assim eu teria 
dito………
  Quando se investiga e  se procura avaliar a saúde 
ética de um homem buscamos na sua vida duas 
coisas: sua família e seu trabalho, em suma o que ele 
fez. Permita-me Dr. Darival ser pertinente, mas não 
tanto a ser repetitivo, todos nos acabamos de ver o 
desfile contundente de depoimentos sobre você.
E o mote meu amigo será sempre o mesmo, o seu 
diferencial. Você sempre foi uma pessoa de Atitude 
Transformadora, algo inquieto, até irresponsável 
pelas idéias inovadoras, foi assim quando fez o 
Hospital, e a sede da Unimed de fortaleza e está sendo 
assim quando cria o sistema estadual Unimed tendo 
a frente a Unimed Ceará, e começa a concretizar um 
cinturão  hospitalar de atendimento em todo estado.
 Sua liderança inspirou Dr. Francisco Junior Bastos no 
Pecém inaugurando agora uma equipada policlínica,  
motivou Dr. Antônio Carlos no Jaguaribe e Dr. Francisco 
Sampaio no Juazeiro a  construção de seus hospitais, 
faz parceria e orienta a Unimed de Sobral a viabilizar  
o hospital da Ibiapaba e ainda mais nos apoiando na 
solidificação  do HRU .
Você  Dr. Darival, possibilita caminhos, realiza sonhos.
Carece caros colegas de saber qual o  seu segredo, 
como fazer para repeti-lo aonde se encontra seu 
diferencial.  Será que a cidade de Saboeiro dará outro 
filho assim?  Quatro perguntas cadê as respostas !
Como decifrar este enigma? Tenho a certeza que  nada 
melhor que uns bons detetives, para esta empreitada, 
e é só o que temos, eles  descobrem doença as mais 
variadas, diagnosticam síndromes. O médico sempre 
foi e será um grande investigador, é da sua essência. 
Precisamos montar a equipe, que tal um grupo de 
Professores  Dr. Plácido Arcanjo, Dr. Artur Guimarães, 
Dr. Jose Ricardo todos com doutorado, adicionando 
ainda Dr. José Gerardo, Dr. Henrique Gurgel,  Dr. 
Jurandir Carvalho, não podendo faltar a destreza do 
Dr. Elson Arruda  a sabedoria do Dr. José de Araujo 
Cruz e a sutileza do Vicente carvalho.
 Nada é  tão especial para elucidar este segredo, do 
que a perspicácia e o tirocínio de uma boa anamnésia e 
um dedicado exame físico.  A seguir Vem as hipóteses 
diagnósticas para serem dissecadas, pelo comando 
da competente equipe medica: Dr.  Severino Queiroz, 
Dr. Elias Leite e não posso deixar de ressaltar que a 

coordenação geral esta com Dr. Joaquim Nogueira,  
Dr. João Pompeu e Dr. João Fortes.
E começam as descobertas.
O Dr. Darival  no núcleo das suas células  no interior 
dos cromossomos esta o seu DNA , um composto 
orgânico anacrônico que  não tem timina , citosina 
e muito menos guanina. Esta sim repleto de  um 
emaranhado de Ideias e inovações, suas sinapse 
ocorrem na doutrina do cooperativismo e o seu ATP 
é criar o novo
Quando Dr. Waldeney Rolim examinou seu coração 
entrou algo inusitado uma frequência correta, a 
saída dos grandes vasos preservadas, mas o que 
sai da aorta e da pulmonar  chama por demais a 
atenção, o sangue que jorra é muito mais verde do 
que vermelho, mas os nosso grandes especialista 
ficaram ainda muito mais atordoados com o conteúdo 
torácico.  Ficaram perplexo ao identificarem bem 
perto do no sinoatrial uma estrutura que merece 
uma investigação cientifica, busquemos os melhores 
nesta área, façamos os melhores exame, precisamos 
realizar talvez ate uma biopsia, extremamente 
perigoso.
 A identificação torna-se tortuosa ate que finalmente 
sela o diagnostico isto e um ramo do cipreste é a 
seiva do pinheiro o oxigênio das suas coronárias . A 
Unimed já se apossou de todo o seu ser, já tem nele 
uma moradia segura e acolhedora. 
As conclusões Finalmente acontecem e as respostas 
as quatros perguntas surgem:

1- Qual o seu segredo: esta na essência do seu ser
2- Como fazer para repeti-lo: não sabemos ainda 
reproduzi-lo mas podemos imita-lo
3- Aonde se encontra seu diferencial: Nas ideias
4- A ultima pergunta,  Saboeiro terá outro filho assim? 
Extremamente difícil, mas tomara que sim.

Foi assim caro leitor, que descobrimos de que é feito 
os feitos de um grande homem.

Unimed Sobral criara a  
Medalha do MÉRITO EM 

COOPERATIVISMO Dr. Darival 
Bringel de Olinda, 

um visionário, uma lenda.
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DR. PAULO HENRIQUE VIEIRA
O Sistema Unimed, 
tem em sua essência o 
DNA do Dr. Darival Bringel 

Segundo Dr. Paulo Henrique a sua trajetória junto 
ao Sistema Unimed iniciou com a experiência 
realizada nos anos de 1998 a 2002 onde exerceu 

o cargo de médico Auditor da então Unimed de 
Iguatu, hoje Unimed Centro Sul do Ceará. Convidado 
na época pelo diretor o Dr. Eliade Bezerra Duarte- 
então presidente que o conhecia do Hospital Regional 
o qual foi diretor realizando uma boa gestão, assumiu 
o referido cargo.
Exercendo, então, o cargo de auditor da Unimed, 
começou a se aprofundar no conhecimento sobre o 
cooperativismo e sobre o Sistema Unimed no qual 
criou laços, assumindo o cargo de presidente em 
diversos períodos.
“Como não poderia ser diferente, ao conhecer o 
cooperativismo e o Sistema Unimed,deparamo-nos com 
um dos precursores do fomento dessa ideologia o Dr. 
Darival Bringel de Olinda que é, para mim, hoje, sem dúvida 
alguma, um dos maiores ícones desse Sistema”, disse.
Para o médico, Ele é um homem visionário, um 

brilhante gestor, um médico dedicado e admirável. 
“Sabemos nós que as conquistas trilhadas nesse 
caminho desafiador, que é o Sistema Unimed, tem, 
em sua essência, o DNA do Dr. Darival Bringel. Dessa 
forma, o fortalecimento do cooperativismo, bem 
como a transformação do Sistema Unimed, muito 
se deram pela sua coragem e dedicação. Hoje somos 
gratos e podemos dizer com propriedade e justiça: 
obrigado, DR. DARIVAL”,afirma Dr. Paulo.

...Dr. Darival Bringel de 
Olinda que é para mim hoje 

sem dúvida alguma 
um dos maiores ícones 

deste Sistema.

Conselheiro: Dr. Paulo Henrique Fonseca Vieira
PRESIDENTE UNIMED CENTRO SUL DO CEARÁ

DR. DARIVAL BRINGEL AO CENTRO DURANTE A FESTA DOS 30 ANOS DA UNIMED CENTRO SUL DO CEARÁ LADEADO PELO DR. PAULO HENRIQUE 
PRESIDENTE DA COOPERATIVA (ESQ) E DO PUBLICITÁRIO ARGOLLO, DIRETOR-EXECUTIVO JORNAL DO MÉDICO (DIR)
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LEGADO DARIVAL BRINGEL 
Novo Modelo de 
Gestão: competência e 
empreendedorismo

Nova forma de administrar vem gerando 
grandes conquistas e inovações para a 
Unimed. Dr. Darival Bringel vem contribuindo 

com sua liderança, empreendedorismo e trabalho 
juntamente com seus colaboradores com as grandes 
inovações para o desenvolvimento da cooperativa e 
o oferecimento de um serviço de alta qualidade aos 
seus usuários.
Em 2001, quando assumiu a Federação das Unimeds 
do estado do Ceará, foi realizado um planejamento 
estratégico que possibilitou uma porta de entrada 
para melhorias, inovações, investimento e 
reconhecimento que se tornou um modelo ímpar 
no Brasil. Assim, deu-se início a um novo modelo 

de gestão constituído na prestação de serviços 
às singularidades filiadas em todas as áreas pela 
Federação do Ceará, incluindo Assessoria jurídica, 
Contabilidade, Financeira, Marketing, Tecnologia 
da Informação em Saúde, Recursos Humanos, 
Assessoria em Investimentos e Política. 
Esse novo modelo exigiu que a instituição do Ceará 
assumisse a rede de serviços credenciados das sete 
unidades prestadoras de serviços. Essa mudança 
proporcionou maior e melhor integração entre 
todas as filiadas, gerando igualdade dos produtos e 
serviços oferecidos, agilidade nos processos internos 
da organização, além de adquirirem capacidade para 
investimentos.

Reportagem: Karine Souza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO

E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

POLICLÍNICA UNIMED NO PECÉM, PARCERIA ENTRE UNIMED CEARÁ E UNIMED NORDESTE DO CEARÁ
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...eleita uma das Melhores 
Empresas Para Trabalhar 

na América Latina (GPTW-
América Latina2015); uma 

das Melhores Empresas Para 
Trabalhar no Ceará (GPTW-

Ceará 2012, 2013, 2014, 2015 
e 2016); uma das Melhores 
Empresas Para Trabalhar no 
Brasil (GPTW- Brasil 2014 e 
2016) e uma das Melhores 

Empresas para Trabalhar no 
Brasil (GPTW- Brasil 2014 e 

2016). 

DR. DARIVAL BRINGEL RECEBE DAS MÃOS DO FUNDADOR DO JORNAL 
DO MÉDICO, JORNALISTA JUVENAL MENEZES (IN MEMORIAM), A 

COMENDA JORNAL DO MÉDICO PELO RECONHECIMENTO DE DESTAQUE 
DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE COM A UNIMED CEARÁ

ACADEMIA PRAÇA DAS FLORES EM FORTALEZA,
UM PROJETO DA UNIMED CEARÁ NA PROMOÇÃO DA SAÚDE
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Em sociedade com a Unimed Nordeste do Ceará 
e Unimed Ceará, foi construída a Policlínica no 
Pecém que possui estrutura moderna e singular 
com capacidade para atender um público de três 
mil pacientes por mês. Além disso, foi criada a 
CSPAR (Ceará Saúde Participações), uma holding do 
Sistema Estadual Unimed, que é a gestora de todos 
os investimentos, a fim de agilizar os processos 
decisórios e a capacitação de investidores. Outro 
item de grande importância foi a implantação do 
RES - Registro eletrônico em Saúde que permite 
conhecer o perfil epidemiológico dos usuários 
para que possam desenvolver políticas de saúde 
específicas melhorando a qualidade do atendimento, 
sua resolubilidade médica e controle de custos 
para melhor remunerar os médicos cooperados e 
prestadores de serviços.
Em reconhecimento pelos seus feitos, a Unimed 
angariou vários prêmios para marcar mais ainda sua 
história de sucesso. Foi eleita uma das Melhores 
Empresas Para Trabalhar na América Latina (GPTW-
América Latina2015); uma das Melhores Empresas 
Para Trabalhar no Ceará (GPTW-Ceará 2012, 2013, 
2014, 2015 e 2016); uma das Melhores Empresas 
Para Trabalhar no Brasil (GPTW- Brasil 2014 e 2016) 
e uma das Melhores Empresas para Trabalhar no 
Brasil (GPTW- Brasil 2014 e 2016). APS - ATENÇÃO PERSONALIZADA A SAÚDE UNIMED CEARÁ  

COM SEDE EM FORTALEZA-CE

HGVJ, HOSPITAL GERAL VALE DO JAGUARIBE SEDIADO EM LIMOEIRO DO NORTE-CE
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LEGADO DARIVAL BRINGEL
CSPAR e suas 
contribuições com
a saúde cearense

A Ceará Saúde Participações (CSPAR) foi uma mudança 
no modelo de gestão que antes era centralizado 
na Unimed Ceará. Então, com a criação da CSPAR, 

foi feita uma divisão onde, dessa forma, a Unimed se 
responsabilizasse apenas com os cuidados de clientes, ou 
seja, basicamente é uma operadora de planos de saúde.
Já a CSPAR é o membro empreendedor formado por todas 
as federadas com a participação maior da Unimed Ceará e 
tem o objetivo de investir em recurso próprio, tecnologia, 
inovação e saúde e investir também em capacitação e 
gestão corporativa, que faz parte desses três vetores que 
caracterizam a CSPAR; um braço coorporativo, um braço 
de infraestrutura e um braço de inovação, tecnologia e 
saúde.
O serviço tem por finalidade ainda a participação em 
outras sociedades, preponderantemente na área de 
saúde. Possui recursos próprios, uma gestão corporativa 
e uma Plataforma de Tecnologia da Informação em Saúde 
a fim de agilizar os processos decisórios e a captação de 
investidores.
As atividades já foram iniciadas, inclusive já existem dois 
equipamentos construídos, um é a policlínica do Pecém e o 
outro é o Hospital Vale do Jaguaribe, localizado em Limoeiro 
do Norte, que são dois equipamentos da gestão CSPAR. 
Estão também com um software, sendo desenvolvido para 
a área de saúde, inovação tecnológica, sendo o primeiro 
registro eletrônico em saúde do Brasil. 
Atualmente está em fase de implantação em todo o estado 
do Ceará, por meio da CSPAR, o Mobile Has, que se trata 
de um registro eletrônico através do smartphone. Nesse 
caso, o próprio cliente conduz o seu registro, detendo 
todas as suas informações de saúde, no próprio celular. 
É um produto inovador que ainda não existe no mercado 

Reportagem: Karine Souza
EQUIPE DE REPORTAGEM JORNAL DO MÉDICO
E-MAIL: REPORTAGEM@JORNALDOMEDICO.COM.BR

brasileiro.
Apenas alguns países, como Estados Unidos e Chile, 
possuem a disponibilização da ferramenta, mas, no 
Brasil, é uma novidade que trará inúmeros benefícios. Os 
pilotos são implantados no estado do Ceará. A CSPAR 
realmente executa tal ato, pois serve como exemplo para 
os demais estados que vêm até o Ceará buscar adquirirem 
conhecimentos e informações acerca das novidades e 
projetos implantados e que são sucesso no mercado.
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