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DE MAIO - DIA DA DIVERSIDADE CULTURAL
MOTIVOS - DE ORGULHO DE SER NACIONAL

Somos diversos e plurais, ouvimos chorinho, dançamos samba, carimbó,
forró, sertanejo e moda de viola. Gostamos de feijoada, de pizza, do cafezim
com pão de queijo e de um bom churrasco com chimarrão.
Falamos: meu, oxe, meu rei, tchê, mana, meu irmão, ei, macho e tantas
outras expressões.
Juntos somos a maior empresa de saúde suplementar do país, estamos de
Norte ao Sul e temos em comum a nobreza do cuidar, servir e levar saúde
de qualidade em todas as regiões do país.

Marcos Oliveira Cordovil
“O ponto mais forte da cultura do meu Estado, é a culinária,
diz o ditado que: quem toma caldeirada de tambaqui, não
sai daqui.”

Gleide Moraes
“O povo paraense tem uma culinária forte, temos o tacacá,
o pato no tucupi, o verdadeiro açaí. Temos a ginga no ritmo
do carimbó e siriá.”

Amazonas

Pará

Thamires Varão
“Aqui no Ceará, o forró é um ponto forte da cultura. O ritmo
“dois pra lá e dois pra cá” atrai todos que chegam e é
impossível ficar parado.”

Rafaela Oliveira de Araújo

“Sou apaixonada pela nossa culinária, temos
como prato principal arroz de cuxá. O Bumba
meu boi, muito marcante em nossa cultura em
época junina!”

Maranhão

Ceará

Rio Grande
do Norte
Paraíba

Piauí

Laura Costa

Pernambuco

Fernanda Melo
“Me encanta por sua história, cultura e
artesanato. Sem falar da cajuína que é
patrimônio cultural do Estado.”

“Conheceu a “primeira eleitora brasileira” Celina
Guimarães Viana, a qual foi homenageada pelo grupo
Hapvida dando o seu nome ao Hospital em Mossoró.”

Alagoas
Bahia

Sergipe

Marcela Leite
“Da minha cidade eu tenho paixão pela
culinária porquê mancha de dendê não sai!”

Isis Alves Firmino
“Não se fala de Pernambuco, sem falar de frevo.
Além do cuscuz com bode ser meu prato favorito”

Luana Renata Santos Ribeiro

Vinícius Araújo Félix de Oliveira

"Não abro mão de um bom carangueijo”

Denis Ferreira de Almeida
“O ponto forte da cultura do meu Estado é o
São João. Temos o maior do mundo em
Campina Grande”

“Alagoas é de Sal, Sol e Água. É encontro de Mar e Sertão.
De cultura de Guerreiros e também de Folguedos. Nosso
ponto mais forte é, acima de tudo, sermos acolhedores e
verdadeiros.”

Kassandra Aparecida Ferreira Souza
“Nada melhor do que uma cachoeira e um tereré
pra refrescar nesse calor do Mato Grosso!”

Ana Carolina
“Eu sou do Mato Grosso do Sul e amo tereré, que
é uma bebida típica do meu estado e faço
questão de beber todos os dias.”

Gabriel Cardoso
“Em nossa cultura temos alguns alimentos de
pegada forte como: pequi, guariroba e o caju.
Além dos pratos típicos como a pamonha,
galinhada, empadão, arroz com pequi.”

Mato Grosso
Brasília (D.F)
Goiás
Minas Gerais
Mato Grosso
do Sul

Lucilania Teodoro da Silva Almeida

São Paulo
Rio de
Janeiro

“Nós Mineiros ansiamos pela chegada do frio,
pois apreciamos um bom cafezim e um
delicioso pão de queijo. ”

Isabelle Bijos
“De Renato Russo, Plebe Rude e Capital Inicial,
a Capital do Brasil está nas letras de músicas
que retratam seus traços arquitetônicos!”

Bianca Peixoto Leite
"O Rio que encanta, com sua alegria
contagiante, O calor, as praias, cerveja gelada
com samba no pé. O Rio continua lindo, meu
estado tão amado.”

Clarice Silva Oliveira
“O ponto mais forte de Sampa é a diversidade
cultural e gastronômicas encontradas nos
bairros como a Liberdade (cultura Japonesa), a
Mooca (cultura Italiana). ”

Paraná

Kamily Calazans

Wilhan Santin
"Temos vários sotaques e costumes, amamos
comer pinhão e nos orgulhamos das Cataratas
do Iguaçu, da vanguarda de Curitiba e dos povos
de nossos 399 municípios."

Santa Catarina

“Sou de Floripa, cidade de muitas praias e
beleza natural. Apesar de não gostar muito
de praia, adoro um pirão de feijão com
tainha frita.”

Rio Grande
do Sul

Bruno Souza dos Santos
“Eu sou Gaúcho de tradição, no nosso Rio Grande do Sul
se gosta de churrasco, um bom chimarrão e de dançar
um Vanerão."
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