
Planejamento 
Estratégico vai 

nortear as ações da 
Unimed Araguaína

De acordo com o Planejamento 
Estratégico 2015/2020, elaborado 
pela Unimed Araguaína, toda a 
atuação da cooperativa estará focada 
na valorização do trabalho médico, da 
promoção da qualidade de vida e do 
bem-estar da comunidade, sempre de 
forma efi ciente e sustentável.

SATISFAÇÃO
Médicos cooperados demonstram 
satisfação com as ações planejadas 
e com o trabalho já implantado pela 

Unimed Araguaína

GESCOOP
Após dez módulos, iniciados em 

agosto de 2014, alunos concluíram 
o Projeto de Gestão Empresarial das 

Cooperativas Tocantinenses

DIA DE COOPERAR
Atividades desenvolvidas pela 

Unimed Araguaína e por cooperativas 
araguainenses no Dia C benefi ciaram 

centenas de pessoas
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UNIMED ARAGUAÍNA EM FOCO

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ao elaborarmos o Planejamento Es-
tratégico da Unimed Araguaína para o 
quinquênio 2015/2020, incluímos a valo-
rização do cooperado entre nossos prin-
cípios básicos, ao lado de metas como a 
promoção da qualidade de vida e do bem-
-estar da comunidade na qual estamos in-
seridos. Essa inclusão apenas reforça um 
pilar do trabalho que desenvolvemos há 
22 anos, pois entendemos que nenhuma 
ação da cooperativa pode ser desvincula-
da dos cooperados.

Por isso, não poupamos esforços para 
a valorização dos nossos médicos. Seja por 
meio da melhoria da remuneração, da ge-
ração de trabalho e renda ou da prestação 
de serviços, sempre buscamos propiciar a 
todos o melhor, dentro dos princípios co-
operativistas. E mais: fazemos tudo com 
transparência e estimulando a participa-

Valorização dos cooperados 
e gestão transparente

Dr. Luiz Carlos de Oliveira
Presidente

Hospital
Parte do planejamento da coo-
perativa para os próximos três 
anos, a construção de um Hos-
pital Unimed em Araguaína foi 
debatida na Singular. 

Página 3

Valorização
A valorização do cooperado, 
uma das metas do Planejamen-
to Estratégico da Unimed Ara-
guaína, já faz parte das ações da 
cooperativa há 22 anos e tem 
agradado a classe médica. 
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Dia C

Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Unimed Araguaína participou 
do Dia C – Dia de Cooperar, co-
locando em prática a promoção 
do bem comum, princípio es-
sencial do cooperativismo.
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Não poupamos esforços 
para a valorização dos 
nossos médicos, pois 

entendemos que nenhuma 
ação da cooperativa pode 

ser desvinculada dos 
cooperados

ção dos cooperados no dia a dia da nossa 
cooperativa.

Em encontros mensais entre a dire-
toria e os cooperados, apresentamos as 
contas, detalhamos projetos e buscamos 
imprimir total clareza a nossa gestão, tudo 
em um clima de confraternização que for-
talece os laços entre a cooperativa e os co-
operados. E os resultados destas reuniões 
periódicas têm sido muito positivos. Um 
indicador está na pesquisa feita com os 
cooperados, que revelou mais de 90% de 
satisfação com a cooperativa.

Até 2020, temos muito trabalho pela 
frente, incluindo a construção de um Cen-
tro de Assistência a Saúde e do Hospital 
Unimed, prevista para os próximos três 
anos. Nossa saúde fi nanceira, com uma so-
bra de mais de R$ 1,9 milhão e uma liqui-
dez de 1,1, nos permite traçar essas metas 
e acreditar que alcançaremos nossos obje-
tivos com excelência, ética e responsabi-
lidade socioambiental, sempre com foco 
nos nossos cooperados e nos clientes que 
confi am na Unimed Araguaína.
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AGENDA

O superintendente Executivo/Re-
cursos Próprios da Unimed do Brasil, 
Rodolfo Pinto Machado de Araújo, 
visitou a Unimed Araguaína no dia 
26 de maio e se reuniu com médicos 
cooperados; o presidente da coope-
rativa, Luiz Carlos de Oliveira; o vice-
-presidente Sebastião Geraldo de 
Melo; o superintendente Cesar Au-
gusto Delgado; o diretor de Mercado, 
Renato Borges Azevedo, e a gerente 
administrativa, Valdirene Vieira.

Durante o encontro, Rodolfo Pin-
to Machado de Araújo fez uma pa-
lestra sobre recursos próprios e esti-
mulou o debate sobre a construção 
de um Hospital Unimed na cidade. 

Além dos moradores de Araguaína e 
cidades vizinhas, o hospital atenderia 
também o sul do Maranhão e o sul 
do Pará, abrangendo um raio de 200 
quilômetros. 

 O superintendente apresentou 
o quadro nacional de recursos e ser-
viços próprios do Sistema Unimed e 
esclareceu dúvidas dos cooperados 
sobre a viabilidade da construção de 
um hospital por uma Unimed de pe-
queno porte. Ele também apresentou 
casos de sucesso de singulares que 
possuem, aproximadamente, o mes-
mo número de beneficiários e im-
plantaram seus recursos.

A verticalização da rede de aten-

dimento, com a construção de unida-
des, como hospitais, é uma tendência 
do Sistema Unimed e busca contri-
buir para a melhoria da qualidade da 
assistência à população, a interioriza-
ção da medicina e a geração de renda 
para os cooperados.

Unimed do Brasil visita Unimed Araguaína 
e debate a construção de recursos próprios

Ainda no dia 26 de maio, a 
Unimed Araguaína recebeu a vi-
sita de Roberta de Deus Faccio, da 
equipe de Relacionamento com as 
Unimeds da Central Nacional Uni-
med (CNU). Ela foi recebida pelo 
presidente Luiz Carlos de Olivei-
ra e pela gerente administrativa, 
Valdirene Vieira. Foi uma visita de 
cortesia para estreitar o relaciona-
mento entre a Unimed Araguaína 
e a CNU e alinhar ações de parce-
ria entre a cooperativa e a central.

Nos dias 7 e 8 de agosto, di-
rigentes e técnicos das Unimeds 
Araguaína, Gurupi e Palmas vão 
participar do X Encontro Regio-
nal das Unimeds do Tocantins, 
promovido pela Unimed Cerra-
do e que contará também com a 
participação da diretoria execu-
tiva da Federação e de palestran-
tes convidados. O encontro será 
realizado na Unimed Araguaína. 
O último encontro regional das 
Unimeds do Tocantins aconteceu 
no segundo semestre de 2014, 
em Palmas.

CNU também visita a 
Unimed Araguaína

X Encontro 
Regional das 
Unimeds do 
Tocantins será 
realizado em 
agosto

A construção de um 
Hospital Unimed em 

Araguaína foi debatida por 
dirigentes, cooperados e o 

superintendente de Recursos 
Próprios da Unimed do Brasil

Valdirene (esq.), Luiz Carlos e Roberta: 
visita de cortesia

Renato (esq.), Rodolfo, Luiz Carlos e Valdirene: recursos próprios em debate
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PLANEJAMENTO

O Planejamento Estratégico 
elaborado pela Unimed Araguaína 
definiu a missão, a visão e os prin-
cípios importantes para a coopera-
tiva, informações que vão nortear o 
trabalho da Singular no quinquênio 
2015/2020. O objetivo da Unimed 
Araguaína é ser referência em coo-
perativismo médico e atenção à saú-
de no Tocantins, de forma eficiente e 
sustentável.

O presidente Luiz Carlos de Oli-
veira explica que esse planejamen-
to, concluído em abril, também vai 
ajudar a cooperativa a melhor co-
nhecer seus desafios e pontos for-
tes, a estabelecer metas e a atingir 
seus objetivos, o que contribuirá 
para o aperfeiçoamento dos servi-

ços prestados. Toda a atuação da 
cooperativa estará focada na va-
lorização do trabalho médico, da 
promoção da qualidade de vida e 
do bem-estar da comunidade.

A elaboração do Planejamento 
Estratégico teve o apoio do Ser-
viço Nacional da Aprendizagem 
do Cooperativismo no Estado do 
Tocantins (Sescoop/TO) e contou 
com a assessoria técnica do con-
sultor Kleber Abreu Sousa, que é 
professor da Universidade Federal 
do Tocantins, graduado em Admi-
nistração de Empresas, mestre em 
Engenharia de Produção e dou-
tor em Gestão da Inovação pela 
UFAM (Universidade Federal do 
Amazonas).

 “Promover soluções em 
saúde, sempre buscando a ex-
celência, valorizar o trabalho 
do médico e propiciar o seu 
desenvolvimento profissional 
dentro dos princípios coopera-
tivistas, com ética e responsa-
bilidade socioambiental”.

“Ser referência em coope-
rativismo médico e atenção à 
saúde no estado do Tocantins, 
de forma eficiente e sustentá-
vel.”

“A Unimed Araguaína bus-
ca o fortalecimento da doutrina 
cooperativista, através da valo-
rização do trabalho médico, da 
promoção da qualidade de vida 
e do bem-estar da comunidade, 
praticando os seguintes valo-
res:”

 �Solidariedade
 �Honestidade e credibilidade
 �Equidade
 �Interesse pela comunidade
 �Qualidade de vida
 �Foco estratégico no cliente
 �Inovação e criatividade
 �Responsabilidade socioam-

biental
 �Educação contínua, engaja-

mento e participação dos coo-
perados

Planejamento 
Estratégico define a 
missão, visão e princípios 
da Unimed Araguaína

Missão

Visão 

Princípios 
importantes

Concluído em abril, 
o Planejamento 

Estratégico 
vai ajudar a 

cooperativa a 
alcançar seus 
objetivos de 

forma eficiente e 
sustentável

Luiz Carlos de Oliveira: 
conhecer os desafios e pontos fortes
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PLANEJAMENTO

A valorização do trabalho médi-
co é um dos princípios estabeleci-
dos pelo Planejamento Estratégico 
elaborado pela Unimed Araguaína 
e que já vem sendo posto em práti-
ca pela cooperativa desde a sua fun-
dação, que completou 23 anos em 
2015. Um dos exemplos desta busca 
constante pela valorização dos co-
operados está na remuneração dos 
médicos, que atualmente recebem 
um dos maiores valores pago pela 

consulta em todo o Sistema Unimed.
Desde 1º de abril, os cooperados 

da Unimed Araguaína estão rece-
bendo 100 reais pela consulta. Esse 
novo valor é fruto do reajuste anual 
concedido aos médicos, que contam 
ainda com a promoção de ações na 
área educacional e a prestação de 
serviços, como a distribuição gratui-
ta de jalecos, blocos de receituário e 
de atestados médicos, todos perso-
nalizados. 

Em abril, o diretor de Mercado 
e médico cooperado, Renato Borges 
Azevedo, recebeu seu jaleco perso-
nalizado. Cooperado há 15 anos da 
Unimed Araguaína, o endoscopista 
Francisco Valtércio Pereira também 
já retirou seu jaleco e, periodicamen-
te, requisita blocos de atestados e re-
ceituário.

“Na Casa do Cooperado, a coo-
perativa oferece um tratamento vip 
aos médicos e a seus familiares”, 
diz, elogiando o trabalho prestado. 
Para Francisco, a Unimed Araguaína 
acerta em cheio ao investir na valori-
zação do cooperado, que é a base do 
sucesso de qualquer cooperativa.

O cirurgião geral Marcelo Melo, 
que se cooperou há dois anos, quan-
do trocou São Paulo por Araguaína, 
também aprova as ações da coopera-
tiva em prol dos médicos. “Os coope-
rados trabalham muito e se sentem 
mais valorizados quando são melhor 
remunerados”, resume Marcelo, que 
elogia também o bom e transparente 
relacionamento entre a diretoria da 
cooperativa e os cooperados.

A Unimed Araguaína também aprovou um 
plano de ação para a execução e acompanha-
mento do Planejamento Estratégico. Distribuí-
do entre a diretoria e gerência, esse plano prevê 
para 2015 a comercialização de novos produtos; 
a implantação da Qualidade Total (ISO 9001), 
da Gestão por Competência e do Plano de Car-
gos e Salários dos colaboradores. Para os pró-
ximos três anos, o plano inclui a construção de 
um Centro de Assistência à Saúde e do Hospital 

da Unimed Araguaína. 
Parte dos recursos para a implantação des-

tes serviços próprios já está garantida: em 2014, 
a Unimed Araguaína teve uma sobra financei-
ra de R$ 1.933.746,56 e uma sobra contábil de 
R$ 900.154,66, dinheiro que será aplicado nas 
obras. A Unimed Araguaína também fechou o 
ano de 2014 com uma liquidez de 1,1, um ín-
dice que demonstra a boa saúde financeira da 
cooperativa.

Cooperados aprovam o trabalho 
e as metas da cooperativa 

Planejamento prevê a implantação 
de recursos próprios

Há 22 anos, a Unimed 
Araguaína trabalha 

pela valorização dos 
médicos cooperados, que 
aprovam essas ações da 

cooperativa, reforçadas pelo 
Planejamento Estratégico

Renato Borges: jaleco personalizado 
entregue na Casa do Cooperado
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GESCOOP

Diretores, cooperados e cola-
boradores da Unimed Araguaína e 
de outras cooperativas tocantinen-
ses concluíram, nos dias 15 e 16 de 
maio, o Projeto de Gestão Empre-
sarial das Cooperativas Tocanti-
nenses (Gescoop). Neste décimo e 
último módulo, o curso, ministrado 
na Unimed Araguaína, abordou o 
tema “Habilidades e Técnicas de 
Negociações”. 

O palestrante João Eduardo de 
Castro, que trabalha com educação 

empresarial, coaching para execu-
tivos, planejamento estratégico e 
projetos de consultoria nas áreas 
de desenvolvimento organizacio-
nal, mostrou aos alunos que uma 
boa negociação deve seguir uma 
metodologia, que inclui programa-
ção prévia; a negociação propria-
mente dita, que vai da abertura ao 
fechamento do acordo; e, controle 
e avaliação.

Segundo ele, não planejar ade-
quada e previamente os passos a 

serem dados em qualquer negocia-
ção, bem como, ter uma crença de 
que a improvisação e o “jogo de cin-
tura” resolvem todos os problemas 
são coisas do passado. O professor, 
que estudou Planejamento Empre-
sarial na Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, citou os principais 
erros dos negociadores, técnicas de 
desestabilização usadas por adver-
sários e apresentou ferramentas de 
negociação que podem ser coloca-
das em prática imediatamente.

O Projeto de Gestão Empresa-
rial das Cooperativas Tocantinen-
ses (Gescoop) foi ministrado pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo/ Tocantins (Ses-
coop/TO) com o objetivo de propor-
cionar aos alunos conhecimentos 
sobre a gestão empresarial nas em-
presas cooperativas. Dividido em 
dez módulos, o programa de educa-
ção continuada teve início em agos-
to de 2014, na Unimed Araguaína.

Com módulos mensais, o curso 
enfocou temas, como empreende-
dorismo, comunicação assertiva, 
gestão financeira, planejamento 

estratégico e análise de mercado e 
concorrência. Entre os alunos es-
tava Lucas Pereira, acadêmico do 
curso de Gestão de Cooperativas na 
Universidade Federal do Tocantins.

Lucas aprovou o Gescoop tanto 
pelo conteúdo didático quanto pela 
oportunidade de convivência e tro-
ca de informações com alunos das 
cooperativas participantes.“Foi um 
curso muito interessante, com uma 
abordagem ampla sobre cooperati-
vismo e uma ótima oportunidade 
de convivência com pessoas de ou-
tras cooperativas”, disse, satisfeito 
com o aprendizado.

Aulas sobre negociações encerram 
o Gescoop na Unimed Araguaína

Foco na gestão empresarial nas cooperativas

Uma boa negociação, 
segundo o palestrante João 
Eduardo de Castro, requer 

um planejamento adequado 
e prévio, pois o improviso é 

coisa do passado

Turma do Gescoop: décimo módulo e curso concluído

Março: inovação e 
empreendedorismo 
em cooperativas

Abril: 
análise de 
mercado 
em pauta
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DIA C 2015

No dia 20 de junho, a Unimed 
Araguaína participou da edição 
2015 do Dia C - Dia de Cooperar, a 
grande mobilização social do setor 
cooperativista brasileiro. Colocando 
em prática dois princípios básicos 
do cooperativismo – a intercoopera-
ção e o interesse pela comunidade-, 
diretores e colaboradores da Uni-
med Araguaína se uniram aos vo-
luntários das cooperativas Sicoob 
UniCentro Brasileira, SicoobCredi-
par, Cmear, Vallecoop, Cooperlota e 
Coopermoto e fi zeram a alegria de 
cerca de 700 crianças, adolescentes, 
adultos e idosos araguainenses.

As ações do Dia C aconteceram 

na Escola Municipal Tereza Hilário 
Ribeiro e a programação incluiu ati-
vidades voltadas para a prevenção 
de doenças e a promoção da saúde, 
como a aferição de pressão arterial 
e teste de glicemia; práticas esporti-
vas; aulas de caratê e palestras sobre 
a prevenção do uso de drogas e cui-
dados no trânsito. 

O público também pôde partici-
par de aulas de pintura, dança e pen-
teados, tudo oferecido por colabora-
dores voluntários das cooperativas. 
O presidente da Unimed Araguaína, 
Luiz Carlos de Oliveira; a gerente 
administrativa Valdirene Vieira; a 
superintendente do Sistema OCB/

Sescoop-TO, Maria José Andrade 
Leão de Oliveira; e a diretora da es-
cola, Maria Aparecida, acompanha-
ram toda a programação, que incluiu 
ainda muita diversão e a distribuição 
de lanches aos participantes.

Esse é o terceiro ano consecuti-
vo que a Unimed Araguaína parti-
cipa do Dia C, celebrado em todo o 
País no dia 4 de julho, Dia Interna-
cional do Cooperativismo. Em Ara-
guaína, a data foi antecipada porque 
o público-alvo das cooperativas era 
formado, principalmente, por estu-
dantes e professores, que já esta-
riam em período de férias no mês 
de julho.

Unimed Araguaína participa do Dia C 
e benefi cia cerca de 700 pessoas 

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a cooperativa participou 

do Dia C – Dia de Cooperar, 
evento que põe em prática o 
que o cooperativismo tem de 
mais essencial: a promoção 

do bem comum

O Dia C foi criado em Minas Gerais em 2009 e logo foi 
abraçado por cooperativas de todo o Brasil. Coordenada pela 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a data visa es-
timular a integração das ações voluntárias do setor cooperati-
vista desenvolvidas em prol da comunidade. Em 2015, o Dia C 
envolveu cerca de 900 cooperativas de 26 Estados, todas uni-
das pela felicidade comum e prontas para fazer o bem. 

O Dia C de Cooperar

Dia C: voluntariado e intercooperação em prol da comunidadeDia C: voluntariado e intercooperação em prol da comunidade
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REDE

Os recentes avanços tecnológicos 
e a comunicação instantânea pro-
porcionada pelo uso de equipamen-
tos, como smartphones e tablets; das 
redes sociais, como o facebook, e do 
aplicativo WhatsApp, facilitaram 
muito a troca de informações entre 
as pessoas. Os benefícios, inclusive 
para as empresas, são grandes. 

A convocação para uma reunião, 
por exemplo, que antes consumia 
horas em telefonemas, agora pode 
ser feita com um simples clique no 
celular. Mas, além dessas facilida-

des, essa nova forma de comunica-
ção trouxe também alguns proble-
mas para o mundo corporativo. 

Um deles é o uso inadequado e 
excessivo das redes sociais no am-
biente de trabalho, que já vem geran-
do conflitos entre empresas e empre-
gados. Para orientar os colaboradores 
sobre o uso correto destes recursos 
de comunicação, a Unimed Araguaí-
na promoveu, em abril, um curso de 
Gestão de Recursos Humanos.

Realizado em parceria com a Or-
ganização das Cooperativas Brasilei-

ras/ Serviço Nacional de Aprendiza-
gem do Cooperativismo/ Tocantins 
(OCB/Sescoop/TO), o curso foi minis-
trado pela psicóloga Cinthia Regina 
Moura Rebouças. Pós-graduada em 
Gestão de Pessoas pela Fundação Ge-
túlio Vargas e consultora na área de 
RH, Cíntia falou sobre os direitos e de-
veres de uma organização e funcioná-
rios, os maiores problemas que as em-
presas enfrentam hoje em relação ao 
uso demasiado das tecnologias pelos 
colaboradores dentro da organização 
e o que diz a legislação trabalhista.

Colaboradores são orientados sobre 
o uso das redes sociais no trabalho

As redes sociais 
têm suas 

vantagens e 
facilidades, mas 

seu uso no mundo 
corporativo 

requer cautela

Com profundo pesar, a Unimed 
Araguaína recebeu a notícia do fale-
cimento do médico cooperado Antô-
nio Dantas de Assis, ocorrido no dia 
7 de julho. Dr. Dantas, como era cari-
nhosamente chamado pelos colegas 
e pacientes, era um pioneiro na me-
dicina araguainense e cooperado da 
Unimed Araguaína desde 1996.

 Natural de Macau, cidade do li-
toral do Rio Grande do Norte, ele se 
formou em medicina em 1973 pela 
Universidade Federal do Amazonas e 
iniciou seus trabalhos em Araguaína 

no antigo Hospital Dona Nélcia. Cer-
to da importância da ampliação da 
assistência à população, ele fundou o 
Hospital São Lucas, do qual era dire-
tor.

 Com uma vida inteira dedicada à 
medicina e ao cooperativismo médi-
co, dr. Dantas faleceu aos 68 anos de 
idade, deixando a esposa Ângela, os 
seus filhos, Niângela, Ergon e Tayro, 
netos e amigos com muitas saudades. 
O sepultamento aconteceu no cemi-
tério Jardim das Paineiras, em Ara-
guaína.

Pesar – Morre o médico Antônio Dantas de Assis

Curso: cuidados no uso das redes sociais

Dr. Dantas: dedicação à medicina 
e ao cooperativismo


