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Unimed
Araguaína:
pronta para continuar crescendo
Os bons resultados alcançados pela Unimed Araguaína neste desafiador período de
pandemia mostram que a cooperativa está chegando aos 30 anos com força, equilíbrio
financeiro e pronta para seguir crescendo, inovando, se desenvolvendo e exercitando
da melhor forma o seu jeito de cuidar. Cooperados, dirigentes e colaboradores têm a
missão de continuar conduzindo a Unimed Araguaína nesta jornada.

MERCADO

RESPONSABILIDADE

Campanhas realizadas em 2021 ofereceram descontos e vantagens
em novas contratações de planos.

O cuidado e o compromisso com a sociedade são marcas
das ações da Unimed Araguaína.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Para continuar crescendo, precisamos inovar
A Unimed Araguaína está
apenas começando e ainda tem
um longo caminho pela frente

E

m 26 de março de 2022, a Unimed Araguaína completa 30
anos. Três décadas de uma longa história, marcada por desafios, conquistas e muito trabalho sempre visando
garantir o funcionamento e a solidez de
nossa cooperativa.
Quando contamos os anos, eles até
podem parecer muito para uma empresa,
mas, confiamos que a Unimed Araguaína
está apenas começando e ainda tem um
longo caminho pela frente. Tem muito o
que crescer, se fortalecer e se consolidar
entre as maiores cooperativas e operadoras de planos de saúde do Norte brasileiro.
Mas, para isso, precisamos inovar.
Nos últimos dez anos, nos organizamos para podermos enfrentar situações

como a que vivemos agora, marcada pelas incertezas da pandemia. Investimos
na capacitação de cada colaborador a fim
de possibilitar o desenvolvimento de suas
competências, habilidades e o bom exercício de suas atividades na Unimed. Oferecemos cursos, boas condições de trabalho e remuneração adequada ao mercado.
Também investimos na gestão da
cooperativa, que foi certificada com a
ISO 9001:2008 e, logo em seguida, com a
ISO 9001:2015. A certificação introduziu
na rotina da nossa Unimed a gestão dos
processos com foco no cliente e demais
partes interessadas, o que melhorou o relacionamento da cooperativa com cooperados, prestadores e clientes.
Hoje, próximos de encerrar este mandato e pensando no futuro da cooperativa, deixo sugestões à nova diretoria: que
as sobras deste ano sejam depositadas
no Fundo de Contingências Prudenciais,
aprovado na AGO de 2018 e que deveria
ter sempre R$ 4 milhões de reais em caixa. E mais: para enfrentar esses tempos
incertos, sugiro que este fundo tenha, no
mínimo, R$ 6 milhões.
Assim, nossa cooperativa terá mais
segurança para atender grandes sinistralidades, que possam vir a ocorrer com qualquer operadora de planos de saúde.

A todos os cooperados, sugiro – e espero – que reflitam sobre o que temos que
inovar para estar à frente dos concorrentes, pois, nossa cooperativa está defasada
em, no mínimo, cinco anos. Um exemplo
desta defasagem é a falta de recursos próprios, dentre eles, um hospital.
As mudanças e o futuro da Unimed
Araguaína dependem de todos: uma diretoria bem sintonizada e com o apoio e
participação ativa dos cooperados. Com
essa união, a Unimed Araguaína tem pela
frente uma vida longa e próspera.

Dr. Luiz Carlos de Oliveira
Presidente

Índice
Pesquisa

Vacinação

A nova Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários, realizada
pela Unimed Araguaína, já começou e quer ouvir a opinião
dos clientes sobre serviços prestados.

Confira as dicas para cuidar da sua saúde e ainda aproveitar
o desconto oferecido pela VacinaClean, parceira da Unimed
Araguaína.

Página 4

Página 8

UNIMED ARAGUAÍNA EM FOCO
Diretoria (2018/2022)
Presidente
Luiz Carlos de Oliveira
Vice-presidente
Sebastião Geraldo de Melo
Superintendente
Cesar Augusto Delgado
Diretor de Mercado
Renato Borges Azevedo
Conselheiros Vogais
Valci Carlos de Lima
Arthur Camilo Sant`Anna Leite

2

Conselho Técnico e Ética Profissional
Sérgio Nogueira de Aguiar (efetivo)
Marcos Rossi Moreira (efetivo)
Luciano Pantarotto (efetivo)
José Celso Rodrigues Cintra (suplente)
Marco Aurélio Pimenta Chaves (suplente)
Túlio Neves da Costa (suplente)
Conselho Fiscal (2021/2022)
Hueverson Junqueira Neves (efetivo)
Carlos Eduardo Gama Veneziano (efetivo)
Adalgele Rodrigues Blois (efetiva)
Halyston Martins Pinho (suplente)
Sílvio Carneiro da Cunha Filho (suplente)
Leonardo Medeiros Cintra (suplente)

Unimed Araguaína em Foco Nº 21 Janeiro | 22

Ano 6 Número 21 Janeiro/2022
Informativo oficial da Unimed Araguaína
Cooperativa de Trabalho Médico de Araguaína
Av. Tocantins, número 1232, Centro, Araguaína (TO)
+55 (63) 3411-8600
www.unimedaraguaina.com.br
Edição: Santa Inteligência Comunicação
Jornalista Responsável: Rosane Rodrigues da
Cunha - MTb 764/JP-GO
santainteligencia@terra.com.br
Fotos: Unimed Araguaína e Freepik

APROVAÇÃO

Cooperativa fecha 2021

com balanço positivo
As contas da Unimed
Araguaína de 2021
comprovam o amadurecimento
e a sustentabilidade da
cooperativa, que completa
30 anos em 2022

M

esmo na sequência de
dois anos atípicos, principalmente para a área da
saúde, devido à pandemia de Covid-19,
a Unimed Araguaína chegou ao fim de
2021 com um balanço positivo. Em comunicado enviado aos médicos cooperados, em janeiro de 2022, o presidente
Luiz Carlos de Oliveira destacou esses
números.
O relatório suscinto do ano fiscal

que passou revelou a eficácia de ações
adotadas, como o Plano de Contingência
elaborado para enfrentar a pandemia e
garantir a sustentabilidade da cooperativa, controlando a sinistralidade e assegurando sua eficiência administrativa.
Em 2021, a Unimed Araguaína teve
sua maior sobra líquida de todos os tempos: R$ 5.432.650,92. A liquidez geral,
que era em torno de 0,60 em 2010, chegou em 2021 a 1,82. A margem de sol-

vência, com base no que deve ser constituído na PL até 31/12/2022, está com
excedente de mais de R$ 1.200.000,00.
A sinistralidade ficou em 78,37% e,
com uma melhor eficiência administrativa, a margem líquida ficou em 6,87%.
A taxa administrativa, considerando
apenas as mensalidades dos clientes,
ficou em 13,53% e, considerando o total
de receita (incluindo o intercâmbio), a
mesma caiu para 8,50%.

Quase 70 mil consultas atendidas
Ao longo de 2021, os cooperados da Unimed Araguaína atenderam 29.585 consultas de clientes da cooperativa,
recebendo um total de R$ 4.622.350,98. “Eles receberam
cerca de R$ 1.800.000,00 a mais devido à nossa política
de repartir as sobras com antecipação, pagando a consul-

ta acima do valor de intercâmbio”, disse o presidente Luiz
Carlos de Oliveira. Os cooperados também atenderam
37.105 consultas de intercâmbio e receberam por elas R$
3.635.854,68.

Avaliação positiva da Unimed do Brasil e da ANS
A Unimed Araguaína também conquistou nota “A”, a
máxima no desempenho do Ranking de Intercâmbio da
Unimed do Brasil, que avalia indicadores, como transparência, obrigatoriedades institucionais, performance eletrônica de atendimento, cobrança e gestão da marca.
A cooperativa ficou ainda muito bem posicionada no
Índice de Desempenho das Operadoras (IDSS) 2021, ano
-base 2020, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Su-

plementar (ANS).
Em Sustentabilidade no Mercado, que considera o
equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores, e
na Gestão de Processos e Regulação, que afere o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS, a Unimed Araguaína tirou, respectivamente, as notas 0,95 e 1,0, que é a máxima.

Unimed Araguaína em Foco Nº 21 Janeiro | 22

3

PESQUISA

Cliente, a Unimed Araguaína quer ouvir você!

As respostas vão orientar a
Unimed Araguaína na melhoria
contínua dos serviços prestados
a cada um que confia na
cooperativa para cuidar do seu
maior bem: a saúde

A

Unimed Araguaína está
realizando uma nova Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários para conhecer a opinião
dos clientes sobre serviços prestados.
A pesquisa começou em dezembro de
2021 e o contato com os entrevistados
é feito por telefone, via ligação e Chatbot/SMS.

Os telefonemas são feitos por robôs telefônicos dotados de inteligência
artificial e com voz humana e os SMS
são enviados para os beneficiários sorteados. Antes de iniciar a pesquisa, a
Unimed Araguaína pede apenas a confirmação de alguns dados do cliente,
nunca solicitando informações pessoais do beneficiário.

A participação dos clientes é muito
importante para que a Unimed Araguaína possa identificar o que precisa ser melhorado e como aperfeiçoar
os seus serviços para cuidar, cada vez
mais, de todos que confiam no plano
Unimed. Portanto, é fundamental que
os clientes contribuam, respondendo a
pesquisa quando contatados.

Cooperativa prepara-se para auditoria
externa da gestão da qualidade

Gerente Valdirene Santos e
Cristiane Herrera: auditoria

Em fevereiro deste ano, a Unimed Araguaína vai passar por uma nova auditoria
externa para avaliar a manutenção da certificação ISO 9001:2015, conquistada pela
cooperativa em maio de 2018, quando migrou da ISO 9001:2008 para a nova norma. A
recertificação, que acontece a cada três anos, será realizada pela DNV, uma instituição
líder em serviços de acreditação.
Como parte do processo de certificação de sua gestão da qualidade, nos dias 24 e
25 de novembro de 2021, a Unimed Araguaína passou por outra auditoria, desta vez,
interna e realizada presencialmente pela auditora Cristiane Herrera. Obrigatória, essa
auditoria acontece anualmente com o objetivo de analisar a gestão da qualidade e as
não conformidades e preparar a cooperativa para a auditoria da certificadora DNV.

LUTO: Adeus ao amigo

Cesar Augusto Delgado
No dia 3 de fevereiro, nos despedimos de nosso amigo, cooperado e diretor
superintendente Cesar Augusto Delgado. Esse é um momento de dor, mas também de gratidão por tudo o que ele fez pela Unimed Araguaína, pelos amigos, a
família e pela medicina em nossa região. Descanse em paz Cesar Augusto Delgado, você terá sempre a nossa profunda gratidão pela amizade e por todo o seu
trabalho! À família, amigos e colegas médicos, nossa solidariedade!
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MERCADO

Campanhas de mercado oferecem vantagens
na contratação de novos planos
A Unimed Araguaína tem a
vocação de cuidar das pessoas
e para ampliar o acesso da
população e de empresas aos
planos Unimed, a cooperativa
desenvolveu várias campanhas
em 2021, oferecendo descontos
e vantagens em novas
contratações. Confira algumas
ações realizadas durante o ano
Fevereiro/21 – O mês chegou com um presentão para empresas com mais de dois colaboradores.

Abril/21 - A campanha S de Saúde e de Sorte foi realizada durante todo o mês de abril
e primeira quinzena de maio.

Maio/21 – Isenção de carência para consultas e exames simples para novos planos
familiares PF.

Julho/21 – A Unimed Araguaína deu férias
ao bolso dos novos clientes PF, que só começaram a pagar em agosto.

Agosto/21 – Um presente de pai: novos contratos PJ firmados em agosto tiveram 20%
de desconto no primeiro boleto.

Novembro/21 – Novos clientes PJ tiveram um
descontão no primeiro boleto e isenção de carências para consultas e exames simples.

Dezembro/21 – Foi a hora clientes negociarem débitos de planos cancelados para entrarem o novo ano com a saúde protegida.

Janeiro/22 – O novo ano começou com mais
vantagens para os clientes PJ: ano novo, preço antigo.
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AGENDA

Gestores da Unimed Araguaína
participam do HSM Expo 2021
Em parceria com a OCB/SESCOOP/TO, a Unimed Araguaína marcou presença na HSM Expo’21, o maior evento
corporativo da América Latina, que apresentou as tendências e tecnologias que prometem revolucionar os negócios
e o mercado de saúde global nas próximas décadas. A cooperativa foi representada pelo vice-presidente, Sebastião
Geraldo de Melo, e a gerente Administrativa, Valdirene
Santos, que participaram dos três dias do encontro realizado de 6 a 8 de dezembro de 2021 no Transamérica Expo
Center, em São Paulo (SP).

Por unanimidade, Estatuto Social é atualizado em AGE
Realizada de forma semipresencial, em 18 de novembro de 2021, a Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) da Unimed Araguaína aprovou por unanimidade a atualização do Estatuto Social da cooperativa.
Foram aprovadas a adequação e modernização de termos sem mudança de significado, alterações nas normas de admissão de cooperados na cooperativa, de
demissão, eliminação, exclusão e demais penalidades,
além de outras adequações.

Intercooperação com a Sicoob
UniCentro Brasileira
Os presidentes da Unimed Araguaína, Luiz Carlos de Oliveira, e
da cooperativa de crédito Sicoob UniCentro Brasileira, Raimundo
Nonato Leite Pinto, firmaram um acordo de intercooperação que
garante uma linha de crédito especial para os médicos cooperados.
Já em vigor, o acordo, assinado em 24 de setembro de 2021, beneficia os cooperados da Unimed Araguaína com taxas de juros bem
menores do que as praticadas por demais instituições financeiras.

Educação Continuada RH 4.0
Coordenadores da Unimed Araguaína participaram do Programa
de Educação Continuada RH 4.0, um projeto lançado pela Unimed Federação Centro Brasileira e focado no desenvolvimento da equipe de
gestão de pessoas, recursos humanos, núcleo de desenvolvimento humano e departamento de pessoal, visando a capacitação dos colaboradores das Unimeds federadas a fim de torná-las mais competitivas. As
aulas foram ministradas à distância, entre março e novembro de 2021,
e abordaram temas, como gestão de carreiras, gestão de pessoas e de
desempenho, planos de cargo e remuneração, comunicação positiva e
a comunicação e feedbacks efetivos.
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RESPONSABILDADE SOCIAL

Colaboradores da Unimed Araguaína participam

de campanha de doação de sangue
A equipe estendeu o braço e
dedicou um tempo a esse gesto
de solidariedade e amor que
pode salvar muitas vidas

Cuidar de quem precisa faz parte da essência da rotina de trabalho dos colaboradores da Unimed Araguaína. Mas, no dia
16 de outubro de 2021, a equipe foi além
e estendeu os braços para ajudar também
quem necessita de doação de sangue.
Mobilizados pela gerente Adminis-

trativa, Valdirene Santos, os colaboradores deixaram de lado a folga do sábado
para fazer o bem. Uniformizados com
camisetas com os dizeres “Doar sangue.
Salvar Vidas! #esseéoplano”, eles foram
até o hemocentro da cidade para a doação. O presidente Luiz Carlos de Oliveira
acompanhou o grupo neste gesto de solidariedade e de amor ao próximo.
“Alguns colaboradores não puderam doar, mas marcaram presença para
apoiarem os colegas doadores”, explicou Valdirene Santos, ressaltando que
o mais difícil nos tempos atuais é dedicar um pouco do tempo para ajudar
o próximo. “Doar sangue é algo único,
pois não podemos transferir a terceiros,
a pessoa tem que vir doar seu sangue e
seu tempo”, disse, enfatizando que cada
doação pode salvar até quatro vidas.

Idealizado pelo presidente da Unimed Araguaína,
Coral Unicanto completa uma década

Presidente Luiz Carlos de Oliveira prestigiando apresentação de Natal

Patrocinado pela Unimed Araguaína desde a sua criação, o Coral Unicanto Araguaína completou dez anos em
2021. Idealizado pelo presidente da cooperativa, Luiz Carlos de Oliveira, o coral era inicialmente formado apenas
por crianças. Mas, o projeto cresceu e, hoje, reúne cerca de
60 meninos, meninas, jovens e adultos que têm em comum
o encanto pela música e o desejo de soltar a voz e alegrar
quem os ouve.
E, assim, eles vêm se apresentando em diversos locais
da cidade, sendo prestigiados por todos que apreciam uma
boa música. Além da Unimed Araguaína, o coral, que nos
quatro primeiros anos teve o apoio do Lions Clube, desde
2016 conta com o patrocínio da cooperativa Sicoob Uni-

Centro Brasileira.
Mais do que um projeto musical, o Coral Unicanto
Araguaína é uma iniciativa cultural, que visa o desenvolvimento humano e a promoção da cidadania por meio da
música. A participação é gratuita e, sob a regência de Fábio Milhomem, que é licenciado em música pela UnB, os
alunos têm aulas de técnica vocal e estruturação musical e
acesso a um repertório diversificado.
Atualmente, os ensaios são presenciais ou online e,
para as apresentações, os artistas vão aonde o povo está,
inclusive por meio de vídeos produzidos por eles. A Unimed Araguaína orgulha-se de fazer parte desta história.
Parabéns, Coral Unicanto Araguaína!!!
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SUA SAÚDE

Mantenha a sua carteira

de vacinação sempre em dia
A vacinação é uma forma
de cuidar da saúde em
todas as etapas da vida, por
isso, é preciso atenção ao
calendário para não perder
nenhuma dose e garantir a
proteção e bem-estar que
todos merecem ter

N

o mundo todo, nunca se falou
tanto em vacina quanto nos
últimos dois anos devido à
Covid-19. A espera das doses que poderiam combater a pandemia dominou os
noticiários e, há mais de um ano, se tornou realidade, possibilitando o início da
imunização de milhões de pessoas.
Mas, além da vacinação contra a
Covid-19, que continua a todo vapor, é
preciso também a atenção aos cuidados
para a proteção contra outras doenças.
Para cada etapa da vida, há um conjunto de vacinas indicadas e todas são
fundamentais para a saúde de crianças,

adolescentes, adultos e idosos.
Para os recém-nascidos, a mais conhecida é a BCG, que protege contra a
tuberculose e deve ser aplicada logo
após o nascimento. Já para os bebês,
um dos destaques é a vacina contra a
poliomielite, cujas primeiras três doses
devem ser aplicadas aos dois, quatro e
seis meses de vida.
As vacinas contra a hepatite A e a
catapora e a vacina tríplice (sarampo,
caxumba e rubéola) devem ter a primeira dose aplicada quando a criança
completar um ano.
Meninos e meninas a partir dos 9

Aproveite a nossa parceria
com a VacinaClean e se
proteja com desconto
Falando em vacinação, os clientes da Unimed Araguaína contam
com mais um benefício para bem
cuidar da saúde. É que a Unimed
Araguaína fechou uma parceria
com a clínica de vacinação VacinaClean e está oferecendo um desconto especial a quem tem Unimed na
vacinação contra o HPV.
A campanha anti-HPV vai até

abril de 2022. Para aproveitar o desconto e cuidar da saúde, basta ir até
à VacinaClean - Av. Marginal Neblina, 300, Anhanguera, Araguaína - e
apresentar o cartão Unimed e um
documento de identificação pessoal.
Não perca tempo. Você, cliente
Unimed, confira a sua caderneta de
vacinação e cuide-se bem.

anos devem tomar a primeira dose da
vacina contra o HPV, com uma dose de
reforço seis meses depois.
Para adolescentes e adultos, uma
das vacinas que não pode faltar é contra a influenza, que deve ser tomada
anualmente, e, ainda, a vacina contra a
hepatite B. A partir dos 50 anos de idade, é indicada a vacina contra o Herpes
Zóster. Além dessas, é preciso checar se
as vacinas pneumocócica, meningocócica, contra o tétano, a febre amarela e
muitas outras estão em dia, além das
doses principais e de reforço da vacina
contra a Covid-19.

VOCÊ

SABIA
A primeira vacina semelhante às atuais foi criada no
século XVIII, idealizada pelo
médico Edward Jenner, e usada para prevenir a varíola. Considerada um dos maiores avanços da ciência, de acordo com
a Organização Mundial de
Saúde, a vacinação é responsável por evitar, a cada ano, entre
dois e três milhões de mortes
por doenças preveníveis.

