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Cooperativismo: uma fi losofi a de vida a ser seguida. 
Esse é o tema do simpósio que a Unimed Araguaína vai 
promover nos dias 5 e 6 de maio, com a participação 
de representantes do Sistema Unimed, cooperados e 
lideranças do setor cooperativista. O simpósio vai debater 
o cooperativismo, avaliar o funcionamento do Sistema 
Unimed e o resgate dos princípios cooperativistas.
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UNIMED ARAGUAÍNA EM FOCO

PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando se fala em cooperativis-
mo, muitos pensam em uma 
forma de organização de tra-

balho e de geração de renda. Mas, o 
sistema cooperativista é mais, muito 
mais, do que um modelo de gestão de 
negócios ou de organização econô-
mica.

O cooperativismo é uma filosofia 
de vida, que engloba aspectos como 
união, solidariedade, trabalho con-
junto, cuidado com o próximo e com 
a comunidade, justiça e promoção 
do bem-estar social e do desenvolvi-
mento sustentável. 

No cooperativismo não há patrões 
nem empregados, mas pessoas que 
cooperam, que trabalham juntas para 
tornar a sociedade mais justa e com 
oportunidades para todos. Os empre-
gos e a renda gerados são consequên-
cias deste trabalho coletivo e em prol 
de um objetivo comum.

A filosofia do cooperativismo

Dr. Luiz Carlos de Oliveira
Presidente

Índice

O sistema cooperativista 
é mais, muito mais, 

do que um modelo de 
gestão de negócios

É um pouco desta filosofia do coo-
perativismo, dos princípios que regem 
esse sistema que é a base da Unimed e 
da Sicoob, dois grandes exemplos de 
cooperativas de sucesso, que vamos 
debater no 1º Simpósio de Cooperati-
vismo do Estado do Tocantins, que a 
Unimed Araguaína vai promover nos 
dias 5 e 6 de maio.

A partir do tema Cooperativismo: 
uma filosofia de vida a ser seguida, 
vamos debater a situação atual e o fu-
turo do Sistema Unimed, o cenário da 
saúde suplementar brasileira e a im-
portância das cooperativas de crédito. 
Por meio deste debate democrático, 
esperamos colaborar para o fortaleci-
mento deste sistema que nos mostra 
que podemos crescer juntos e trans-
formar o mundo em um lugar melhor 
para todos.

Qualidade
Já certificada com a ISO 9001:2008 
e com a cultura da qualidade pre-
sente na rotina de todos os seus 
setores, a Unimed Araguaína bus-
ca uma nova certificação.
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ína recebem o maior valor pago 
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QUALIDADE

Em abril do ano passado, a Uni-
med Araguaína conquistou a Cer-
tificação de Sistema de Gestão ISO 
9001:2008 se tornando a primeira 
cooperativa de trabalho médico 
do Tocantins com um Sistema de 
Gestão da Qualidade certificado 
com base em normas internacio-
nais. Agora, a cooperativa se pre-

para para novos passos na gestão 
da qualidade e trabalha não só pela 
manutenção da certificação con-
quistada, mas também já busca o 
certificado NBR-ISO 9001:2015.

Desde janeiro deste ano, a co-
operativa vem trabalhando neste 
sentido. Entre os dias 23 e 27 da-
quele mês, a Unimed Araguaína 
recebeu a visita técnica da bacha-
rel em Administração de Empre-
sas, Cristiane Herrera. Com for-
mação de auditora líder nas áreas 
de Qualidade, Saúde/Segurança e 
Meio Ambiente, especificamente 
nas normas ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 e SA 8000, ela foi 
contratada pela Unimed Araguaína 
para dar continuidade à manuten-
ção da Certificação ISO 9001:2008 
e para assessorar a cooperativa na 
migração para a norma NBR-ISO 

9001:2015.
Durante a visita, Cristiane mi-

nistrou um treinamento para os 
colaboradores, ressaltando a gran-
de relevância da participação de 
todos e do uso da ferramenta de 
gestão. Ao longo do curso, os cola-
boradores puderam esclarecer dú-
vidas sobre a gestão da qualidade, 
os sistemas de avaliação, a impor-
tância da certificação para a ima-
gem da cooperativa e para todo o 
trabalho realizado e serviços por 
ela prestados.

Menos de um ano 
após conquista da ISO 

9001:2008, Unimed 
Araguaína inicia 
a busca pela ISO 

9001:2015

Unimed Araguaína busca a
ISO 9001:2015

A Unimed Araguaína passou, 
nos dias 14 e 15 de março, pela 
primeira avaliação anual de seu 
Sistema de Gestão da Qualidade 
e da certificação ISO 9001:2008. 
A auditora Renata Lamonica, da 
certificadora DNV, de São Paulo, 
avaliou o funcionamento da co-
operativa, verificando aspectos, 
como o uso das ferramentas do 
Sistema de Gestão da Qualidade, 
se há o acompanhamento men-
sal de todos os indicadores e reu-
niões periódicas para identificar 
possibilidades de melhorias nos 
processos. 

O resultado desta primeira 
auditoria foi positivo, revelando 
que todo o esforço e investimen-
to feitos foram recompensados 
e a Unimed Araguaína mantém 
a acreditação ISO 9001:2008. 
A próxima auditoria está pre-
vista para março de 2018. Até 
lá, a Unimed Araguaína espera 
não só manter a certificação ISO 
9001:2008, mas avançar no pro-
cesso de gestão da qualidade. 

Um grupo de dez colaborado-
res da Unimed Araguaína partici-
pou, entre os dias 16 e 18 de março, 
de um curso de formação de audi-
tores internos. Para alguns deles, 
que já participaram de curso si-
milar realizado no ano passado, as 
aulas serviram para a atualização 
sobre as novas normas de certifica-
ção. Para outros, tudo foi novidade. 
A realização do curso, sugerido e 

ministrado pela consultora Cristia-
ne Herrera, faz parte do processo já 
iniciado pela Unimed Araguaína 
em busca da certificação NBR-ISO 
9001:2015 e da melhoria contínua 
do Sistema de Gestão da Qualidade 
da cooperativa. Os alunos tiveram 
aulas teóricas e exercícios práticos 
e, agora, a Unimed Araguaína tem 
auditores aptos para a migração da 
Norma 2008 para a Norma 2015.

Auditoria confirma 
a certificação 
ISO 9001:2008

Curso forma novos auditores internos
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CONSULTA

Cooperados passam a receber 
126 reais pela consulta médica 

A valorização dos médicos cooperados é uma das metas 
do trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual 
diretoria da Unimed Araguaína e a boa remuneração 

dos profissionais faz parte dos compromissos desta gestão 
iniciada em 2014. Por isso, a cada ano, de forma consciente 
e em consonância com a saúde financeira da cooperativa, os 
valores das consultas médicas são reajustados, melhorando 
os honorários pagos aos cooperados e dando sequência a um 
trabalho que começou ainda em 2010, na primeira gestão do 
presidente Luiz Carlos de Oliveira e dos diretores.

 Naquele ano, ao assumir a diretoria, eles encontraram o 
valor da consulta bastante defasado. Os médicos recebiam 
42 reais por consulta. Para recuperar as perdas, a diretoria 
aprovou três aumentos. Assim, em junho de 2010, a consulta 
passou para 45 reais; em agosto para 50 reais e, em novem-
bro, para 55 reais. A recomposição e o trabalho para a valo-
rização dos cooperados continuaram nos anos seguintes e 
novos reajustes foram aplicados, totalizando, em 2017, 200% 
de aumento no valor da consulta eletiva em relação ao que 
era pago há sete anos.

 Com o reajuste que entrou em vigor em 1º de abril deste 
ano, os médicos cooperados da Unimed Araguaína passaram 
a receber 126 reais pela consulta eletiva, três vezes mais do 
que o pago em 2010. Com o novo aumento, o valor pago pela 
cooperativa continua sendo o maior de todo o Sistema Uni-
med e mantém-se também entre os maiores da área da saúde 

suplementar brasileira. 
Anunciado na Assembleia Geral Ordinária (AGO) da 

Unimed Araguaína, realizada em 14 de março, o novo valor 
da consulta deve contribuir para a satisfação dos coopera-
dos. A última pesquisa realizada pela cooperativa revelou 
que 91% dos cooperados aprovam o relacionamento com a 
Unimed Araguaína e 86% deles estão satisfeitos e muito sa-
tisfeitos com os pagamentos, prestação de serviços e aten-
dimento.

Confira a evolução dos valores pagos pela consulta eletiva

Cumprindo seu compromisso de valorização do médico cooperado, a Unimed Araguaína 
reajustou o valor da consulta eletiva em 200% nos últimos sete anos e o novo preço é um 
dos maiores da saúde suplementar brasileira

Novos médicos cooperados da 
Unimed Araguaína participaram, no 
segundo semestre de 2016, de um 
curso sobre cooperativismo. Minis-
trado no auditório da cooperativa, o 
curso abordou temas, como a história 

do cooperativismo, os sete princípios 
do sistema cooperativista, as 12 vir-
tudes da doutrina cooperativista e a 
criação da Unimed Araguaína. 

Os novos cooperados receberam 
os diplomas de conclusão do curso 

das mãos do presidente Luiz Carlos 
de Oliveira e do superintendente Ce-
sar Augusto Delgado. A entrada dos 
novos cooperados vem fortalecer o 
trabalho da cooperativa e melhorar o 
atendimento aos clientes. 

Novos cooperados participam de curso sobre cooperativismo

20162015 2017

2014 R$  84,00 (abril)2013 R$  70,00 (maio)2011 R$  60,00 (agosto)

2010 R$ 42,00 (maio)          R$ 45,00 (junho)          R$ 50,00 (agosto)          R$ 55 ,00 (outubro)

R$ 115,00 (abril)R$ 100,00 (abril) R$ 126,00 (abril)
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SAÚDE FINANCEIRA

Realizada no dia 14 de março, 
com a participação de diretores 
e cooperados, a Assembleia Ge-

ral Ordinária (AGO) da Unimed Ara-
guaína avaliou e aprovou o relatório 
da diretoria, apresentado pelo presi-
dente Luiz Carlos de Oliveira e pelos 
demais diretores. Além do relatório 
de gestão, que destacou as atividades 
realizadas pela cooperativa em 2016, 
os diretores também apresentaram o 
planejamento para 2017. 

Outro assunto da pauta da AGO foi 
a efetivação de demissão, exclusão e 
eliminação de cooperados. Durante a 
assembleia também foram escolhidos 
os novos membros do conselho fiscal 
da cooperativa para o período de 31 de 
março de 2017 a 31 de março de 2018. 

Efetivos
Francisco Valtércio Pereira 
Hueverson Junqueira Neves 
Sandro de Oliveira Sacre 

Suplentes
Benito Rolando Gutierrez Martinez 
Nilson Guedes de Oliveira
Sérgio Nogueira de Aguiar 

Em 2016, a liquidez geral da Unimed Araguaína 
ficou em torno de 1,15 

A taxa de sinistralidade com planos de saúde foi de 80,47%

A prestação de contas do exer-
cício 2016, durante a AGO, eviden-
ciou a evolução e o crescimento 
da Unimed Araguaína ao longo do 
ano passado. A prestação de con-
tas foi feita pelo contador Wesley 
Brito, que apresentou os números 
e respondeu perguntas dos par-
ticipantes da AGO. Também par-
ticiparam da apresentação e da 
aprovação das contas, o auditor 

independente Aguiar Ferres e 
o médico Francisco Valtércio 

Pereira, membro efetivo do 
Conselho Fiscal da coope-
rativa.

Dentre alguns pon-

tos relevantes de 2016, que foram 
apresentados, está a liquidez geral 
da Unimed Araguaína, em torno 
de 1,15 – de acordo com a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), a liquidez ideal é de 1,20. 
A sinistralidade com planos de 
saúde teve uma redução de 1,29 
pontos percentuais, ficando em 
80,47% - no Sistema Unimed, a 
taxa de sinistralidade de até 82% é 
considerada dentro do padrão. As 
despesas administrativas da Uni-
med Araguaína em 2016 foram de 
15,99% sobre as receitas de planos 
de saúde - em 2015, a taxa foi de 
15,79%.

Prestação de contas de 2016 evidencia 
o crescimento da cooperativa

Conselho Fiscal 2017/2018

AGO aprova contas   
e o relatório de gestão da Unimed Araguaína 
A Assembleia Geral Ordinária também elegeu o novo conselho fiscal 
da cooperativa e avaliou o planejamento para 2017

Luiz Carlos de Oliveira 
(em pé): relatório de 

gestão e novos planos
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HOSPITAL

Diretores e gestores da Unimed 
Araguaína visitaram, nos dias 
2 e 3 de março, as Unimeds 

Tatuí e Sorocaba, localizadas nas ci-
dades paulistas de mesmo nome. O 
objetivo das visitas técnicas, realiza-
das em parceria com o Sistema OCB-
-Sescoop/TO e OCB-Sescoop/SP, foi 
conhecer o funcionamento das coo-
perativas paulistas e, principalmen-
te, trocar informações e ver de perto 
experiências que possam contribuir 
para a construção do hospital da Uni-
med Araguaína, um projeto em estu-
do pela cooperativa.

 A primeira parada foi no hospital 
da Unimed Tatuí. Todos foram rece-
bidos pelo presidente da cooperativa, 
Eder Balliari, que também é respon-

sável pelo hospital; pela coordena-
dora de enfermagem, Alessandra 
Rocha Lima, e pelo engenheiro res-
ponsável pela obra da unidade, Gui-
lherme Peixoto. Eder Balliari orien-
tou os diretores sobre cuidados que 
devem ser seguidos para a constru-
ção de um hospital e todos ouviram 
atentamente as explicações e expe-
riências de Tatuí.

 Em Sorocaba, no dia 3, a comiti-
va da Unimed Araguaína foi recebida 
pelo presidente da Unimed local, José 
Francisco Moran Morad; o vice-pre-
sidente, Paulo Húngaro Neto, e o di-
retor de Assuntos Médicos, Fernando 
Carvalho e Silva. A comitiva conheceu 
a Unimed Sorocaba, os serviços que 
ela oferece e um pouco da história da 

cooperativa. Em seguida, visitaram 
as instalações do Hospital Dr. Miguel 
Soeirol, onde se juntaram ao grupo os 
médicos e diretores Mário Sérgio Mo-
reno (diretor técnico), Gustavo Ribeiro 
Neves (diretor clínico), José Feliciano 
Filho (vice-diretor clínico) e Edson 
Cumpian Paulossi Júnior (diretor ad-
ministrativo), que falaram um pouco 
sobre a construção, estrutura, amplia-
ção, faturamento, pontos fortes e fra-
cos desta unidade própria da Unimed 
Sorocaba.

 Os diretores e gestores da Unimed 
Araguaína voltaram para casa satisfei-
tos com os resultados das visitas téc-
nicas e agradeceram a grande recepti-
vidade das Unimeds Tatuí e Sorocaba, 
do Sescoop/TO e Sescoop/SP. 

Diretores e gestores da Unimed Araguaína  

visitam Unimeds paulistas

Sempre atenta à qualidade dos ser-
viços prestados aos clientes e buscando 
a melhoria contínua deste atendimento, 
a Unimed Araguaína contratou o Insti-
tuto de Acreditação e Gestão em Saúde 
(IAG Saúde) para a qualificação de seus 
prestadores de serviços nas áreas hos-
pitalar, laboratorial e clínica. O instituto 

tem a tarefa de auditar os prestadores 
de serviços, que serão avaliados e qua-
lificados. 

O IAG Saúde vai visitar cada presta-
dor, avaliando os serviços e apontando 
onde eles devem melhorar. Com a qua-
lificação, a Unimed Araguaína busca 
ampliar a segurança, melhorar a com-

plexidade, a resolutividade assistencial 
e o conforto ofertados e, consequente-
mente, a satisfação dos clientes. Atual-
mente, esse índice de satisfação com o 
atendimento nas unidades prestadoras 
passa de 80%, de acordo com a pesqui-
sa realizada em 2016 pela Unimed Ara-
guaína.

IAG Saúde inicia a qualificação da rede prestadora

O objetivo das visitas, realizadas no início de março, foi conhecer as cooperativas 
e os hospitais próprios das Unimeds Tatuí e Sorocaba 

 Visita a Tatuí

Visita a Sorocaba
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COOPERATIVISMO EM PAUTA

1º Simpósio de Cooperativismo  
do Estado do Tocantins será realizado em maio 
Promovido pela Unimed Araguaína, o evento vai reunir representantes do Sistema Unimed no 
Tocantins e em outros Estados, cooperados e lideranças do setor cooperativista

Com o objetivo de debater o cooperativismo, avaliar 
o funcionamento do Sistema Unimed e resgatar os 
princípios cooperativistas, a Unimed Araguaína vai 

promover, nos dias 5 e 6 de maio, o 1º Simpósio de Coo-
perativismo do Estado do Tocantins. O evento terá como 
tema Cooperativismo: uma filosofia de vida a ser seguida 
e será realizado na sede da Unimed Araguaína.

A abertura será no dia 5, às 20 horas, com a palestra 
Tendências Irreversíveis do Mercado / Incorporação de 
Novas Tecnologias Médicas e o Impacto nos Custos das 
Cooperativas, que será ministrada pelo ex-presidente da 
Unimed do Brasil, Eudes de Freitas Aquino, durante uma 
mesa-redonda a ser presidida pelo presidente da Unimed 
Araguaína, Luiz Carlos de Oliveira, e tendo como secretá-
rio, o vice-presidente Sebastião Geraldo de Melo. Os de-
bates vão prosseguir no dia 6, a partir das 8 horas. Confira 
a programação e participe:

Dia 5

20 horas: Palestra Tendências Irreversíveis do Mercado / 
Incorporação de Novas Tecnologias Médicas e o Impacto 
nos Custos das Cooperativas – Dr. Eudes de Freitas Aquino
Presidente: Dr. Luiz Carlos de Oliveira
Secretário: Dr. Sebastião Geraldo de Melo

Dia 6

8 horas: Palestra Soluções Financeiras Disponíveis Para 
Cooperativas e/ou Associados - Dr. Arthur L. Coelho, su-
perintendente da Sicoob Unicentro Brasileira
Presidente: Dr. Francisco Valtércio Pereira
Secretário: Dr. Luciano Pantarotto

8h30: Sicoob Unicentro Brasileira e Sua Importância Para 
Cooperativas Associadas e Seus Cooperados – Raimundo 
Nonato Leite Pinto, diretor-presidente da Sicoob Unicen-
tro Brasileira
Presidente: Dr. Francisco Valtércio Pereira
Secretário: Dr. Luciano Pantarotto 

9 horas – Intervalo

9h30: O Atual Modelo Assistencial Esgotado e a Atenção 
Integral à Saúde uma Inovação Imprescindível - Dr. André 
Lúcio de Cássia
Presidente: Dr. Cesar Augusto Delgado
Secretário: Dr. Marcos Rossi Moreira 

11 horas: Gestão de Risco e Governança Cooperativista 
e os Desafios da Unimed do Brasil nos Próximos 5 Anos 
- Dr. Orestes Barrozo Medeiros Pullin, presidente da Uni-

med do Brasil
Presidente: Dr. Juarez Carlos de Carvalho
Secretário: Dr. Valci Carlos Lima  

12 às 14 horas: Almoço

14 horas: Cooperativas médicas, ANS e Judicialização - Dr. 
Daniel Rodrigues Faria, assessor Jurídico da Unimed Cer-
rado
Presidente: Dr. Sebastião Geraldo de Melo
Secretário: Dr. Emerson Cotini 

14h45: Responsabilidade Social - Dr. José Abel Alcanfor 
Ximenes, presidente da Unimed Cerrado
Presidente: Dr. Carlos Jun Osaki
Secretário: Dra. Maria Lourdes Casagrande

15h30: Verticalização no Sistema Unimed - Case da Uni-
med Sul Capixaba - Dr. Pedro Scarpi Melhorim, Unimed 
Sul Capixaba 
Presidente: Dr. Renato Borges Azevedo
Secretário: Dr. Madian Valadares Filho

16h15: Intervalo

17 horas: Os Problemas das Unimeds - Dr. Ricardo César 
Rocha Moreira
Presidente: Dra. Adalgele Rodrigues Blois
Secretário: Dr. Hueverson Junqueira Neves 

17h45: Ser Melhor, o Desafio de Cada Dia – Sr. Omar Antô-
nio Hennemann, superintendente do Sistema Fieto
Presidente: Dr. Remy Faria Alves
Secretário: Dr. Everton P. Dias Lopes 

20 horas: Jantar dançante
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CUIDE-SE BEM

Cada vez mais consciente de sua responsabilida-
de social junto à comunidade, a Unimed Araguaína, 
desde 2007, apoia e patrocina o Projeto Águia Des-
pertar na Terceira Idade, que atende idosos e ges-
tantes de bairros de baixa renda do município. Em 
recente visita ao projeto, o presidente Luiz Carlos de 
Oliveira e o superintendente Cesar Augusto Delgado 
acompanharam um pouco das atividades desenvol-
vidas sob a coordenação de Maria dos Santos e que 
oferecem aos participantes aulas de artesanato, gi-
nástica, orientações sobre a prevenção de doenças e 
a promoção da saúde e oficinas de costura, além de 
proporcionar a idosos e gestantes a oportunidade de 
ampliarem seu convívio social. 

Os diretores ficaram satisfeitos com o sucesso 
desta grande ação social e foram muito cumprimen-
tados e elogiados pela iniciativa de patrocinar o pro-
jeto Águia Despertar na Terceira Idade, que é reali-
zado exclusivamente com o trabalho de voluntários.

A implantação de um novo modelo de atenção integral à 
saúde, tema bastante em evidência atualmente, faz par-
te dos projetos da Unimed Araguaína para 2017. O dire-

tor de Mercado, Renato Borges Azevedo, explica que a mudança 
no modelo assistencial já está em discussão na cooperativa há 
algum tempo. “Nossa diretoria já conheceu in loco o projeto da 
Unimed Vitória, que tem sido uma referência para todo o Sistema 
Unimed”, diz, ressaltando que a cooperativa está planejando essa 
mudança, pois acredita que o futuro do Sistema Unimed está na 
assistência integral à saúde. 

O diretor observa que sem essa mudança, que tire o foco do 
modelo atual, voltado para o tratamento de doenças, e vise mais 
a prevenção de enfermidades, promoção da saúde, bem-estar e 
qualidade de vida, a situação das operadoras de planos de saú-
de vai se tornar inviável economicamente. “A Unimed Aragua-
ína entende essa mudança como um avanço e vai preparar um 
projeto-piloto com um novo modelo assistencial”, afirma.

Essa necessidade urgente de mudança do atual modelo assis-
tencial brasileiro na área da saúde vem sendo defendida dentro 
do Sistema Unimed e também em outros segmentos dos setores 
público e privado. Presidente da Unimed do Brasil, Orestes Bar-
rozo Medeiros Pullin, ressalta a importância da mudança para a 
sustentabilidade das cooperativas e afirma que a necessidade de 
redução das despesas e de assegurar a sustentabilidade do siste-
ma é um dos pontos que reforçam a exigência de mudar. 

Unimed Araguaína planeja  
projeto-piloto em atenção integral à saúde

Diretores visitam o Projeto Águia 

Luiz Carlos (esq.) e 
Cesar Augusto: visita e 

agradecimentos

Novo modelo 
assistencial: 

promoção de 
mais saúde e 

bem-estar
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