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DIRETORIA
Luiz Carlos de Oliveira, Sebastião Geraldo de Melo, Cesar 

Augusto Delgado e Renato Borges Azevedo foram reeleitos 
para o mandato 2018/2022. 

GESTÃO
Cooperativa inicia a atualização do 

Planejamento Estratégico que vai nortear as 
ações na gestão 2018/2022

Médicos cooperados da 
Unimed Araguaína seguem 
recebendo pela consulta o 
maior valor pago no Sistema 
Unimed e uma das mais 
altas remunerações da saúde 
suplementar. O reajuste, 
que faz parte da política de 
valorização do cooperado, 
foi anunciado na Assembleia 
Geral Ordinária realizada 
em março e vem sendo pago 
desde 1º de abril.
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UNIMED ARAGUAÍNA EM FOCO

PALAVRA DO PRESIDENTE

No dia 13 de março, durante a 
Assembleia Geral Ordinária da 
Unimed Araguaína, tivemos a 

honra de sermos reeleitos para estar à 
frente da diretoria da nossa cooperativa 
nos próximos anos.  Minha reeleição, 
juntamente com a dos colegas Sebas-
tião Geraldo de Melo, Cesar Augusto 
Delegado e Renato Borges Azevedo, 
simboliza a confiança dos cooperados 
no trabalho que temos realizado com 
seriedade, ética, compromisso com o 
cooperativismo e muita dedicação des-

de 2014.
Um dos focos deste trabalho é a va-

lorização dos médicos cooperados, que 
são a base de todas as ações da nossa 
cooperativa. Por isso, buscamos nos 
últimos quatro anos melhorar a remu-
neração dos cooperados, reajustando 
anualmente o preço da consulta e al-
cançando o maior valor pago hoje no 
Sistema Unimed. 

Mas, não paramos por aí. Criamos 
na sede da cooperativa um espaço ex-
clusivo para o atendimento ao coopera-
do, que conta também com benefícios, 
como jalecos e blocos de receituários 
oferecidos sem custos. Agora, com o 
apoio dos médicos, estamos dando um 
novo passo também em direção à valo-
rização dos cooperados: a construção 
do Hospital da Unimed Araguaína.

Essa obra vai gerar novos postos de 
trabalho para os médicos e melhorar 
a assistência a nossos clientes, benefi-
ciando todos que fazem parte da Uni-
med Araguaína. Graças à confiança dos 

nossos cooperados, temos a satisfação 
de estar à frente da diretoria na realiza-
ção deste grande projeto. Agradecemos 
o apoio da classe médica e contamos 
com participação de todos no dia a dia 
da nossa cooperativa ao longo desta 
gestão que se inicia, pois, juntos, somos 
mais fortes e podemos fazer muito mais 
pela Unimed Araguaína, por nossos 
clientes, cooperados e colaboradores.

Agradecemos a confiança dos cooperados 

Luiz Carlos de Oliveira
Presidente
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CONSULTA

Os cooperados da Unimed Araguaína co-
meçaram abril com uma boa notícia. É que 
no dia 1º entrou em vigor o novo valor da 

consulta eletiva paga pela cooperativa. O preço 
da consulta saltou de 126 reais para 135 reais. O 
reajuste foi anunciado na Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO) realizada no dia 13 de março.

Ao anunciar o novo valor, o presidente da 
Unimed Araguaína, Luiz Carlos de Oliveira, se-
guiu uma tradição que vem cumprindo desde 
2014, quando assumiu o cargo e a consulta foi re-
ajustada de 70 para 84 reais, iniciando uma nova 
política de valorização dos cooperados, que tem 
na remuneração um dos instrumentos de reco-
nhecimento do trabalho destes profissionais. 

A aplicação do atual reajuste foi possível gra-
ças ao equilíbrio financeiro da cooperativa, que 
segue praticando o maior valor pago no Sistema 
Unimed e um dos mais altos da saúde suplemen-
tar em todo o País. A política de valorização do 
cooperado adotada pela Unimed Araguaína in-
clui, além da boa remuneração, ações, como a 
promoção de cursos e o fornecimento gratuito de 
jalecos e receituários aos médicos.

 

Aplicado desde abril de 2018, o 
reajuste mantém o valor da consulta 

paga aos médicos cooperados no 
topo das melhores remunerações na 

saúde suplementar

Cooperados da Unimed Araguaína passam a  
receber 135 reais pela consulta eletiva

Confira a evolução dos valores das 
consultas eletivas entre 2013 e 2018
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84 reais 100 reais 115 reais
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AGO

À frente da diretoria executiva da Uni-
med Araguaína na gestão 2014/2018, 
os médicos Luiz Carlos de Oliveira, 

Sebastião Geraldo de Melo, Cesar Augusto 
Delgado e Renato Borges Azevedo foram re-
eleitos para um novo mandato iniciado em 1º 
de abril. A eleição da nova diretoria aconteceu 
durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
realizada em março, que elegeu também os 
conselheiros vogais, os membros efetivos e 
suplentes do Conselho Técnico e Ética Profis-
sional da gestão e os conselheiros fiscais efe-
tivos e suplentes para o mandato 2018/2019. 

Veja a composição do Conselho 
Administrativo e do Conselho Fiscal

No dia 23 de março, o presidente da 
Unimed Araguaína, Luiz Carlos de Oli-
veira, participou, em Goiânia (GO), da 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) da 
Federação das Unimeds dos Estados de 
Goiás e Tocantins e do Distrito Federal 
(Federação GO|TO|DF). Acompanhado 
do superintendente Cesar Augusto Del-
gado, ele participou ainda da reunião 
do Conselho Federativo e de uma As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE) da 
Federação, realizadas na mesma data.

A AGO 2018 da Federação 
GO|TO|DF pode ser considerada histó-

rica. Com as presenças de representan-
tes de todas as 18 Unimeds federadas 
em Goiás e no Tocantins, a assembleia 
elegeu a nova diretoria executiva da 
Federação na gestão 2018/2022 e os 
membros efetivos e suplentes do Con-
selho Fiscal da entidade para a gestão 
2018/2019. 

A assembleia, que também mar-
cou o retorno de Unimeds que esta-
vam afastadas da entidade (Unimed 
Goiânia, Unimed Regional Sul Goiás 
e Unimed Rio Verde), aconteceu após 
o desmembramento da Federação da 

operadora criada em 2004 para ad-
ministrar as carteiras de Unimeds fe-
deradas interessadas em atuar apenas 
como prestadoras e que deste então é 
responsável pela gestão das carteiras 
da Unimed Goianésia, Unimed Poran-
gatu, Unimed Norte Goiano e Unimed 
Vale do São Patrício. Com o desmem-
bramento, a Federação GO|TO|DF vol-
ta a exercer exclusivamente seu papel 
institucional, que será fortalecido, e 
será criada a operadora Central Regio-
nal de Cooperativas Médicas (Unimed 
Cerrado).

Diretores da Unimed Araguaína participam 
da AGO da Federação GO|TO|DF

Realizada em março, a AGO 
2018 marcou a reeleição 
da diretoria executiva e a 
eleição dos membros dos 

conselhos Vogal, Técnico e 
Ética Profissional e Fiscal da 

Unimed Araguaína

Diretoria executiva é reeleita para a   
gestão 2018/2022
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AGO

A Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), realizada no auditório da Uni-
med Araguaína em 13 de março, tam-
bém analisou o Relatório de Gestão 
e as contas do exercício 2017 da co-
operativa. O relatório foi apresenta-
do aos 32 cooperados presentes pela 
diretoria executiva. O presidente Luiz 
Carlos de Oliveira iniciou a leitura do 
documento que traz uma síntese das 
atividades desenvolvidas em 2017 e 
as metas para 2018. 

Em seguida, os diretores Sebas-

tião Geraldo de Melo, Cesar Augusto 
Delgado e Renato Borges Azevedo se 
revezaram na apresentação, todos fa-
zendo suas considerações sobre o do-
cumento, que traz também a evolu-
ção e crescimento da cooperativa no 
ano passado. O relatório de gestão foi 
discutido e aprovado por unanimida-
de pela AGO.

Também em pauta na AGO, a 
prestação de contas do exercício de 
2017 ficou a cargo do contador Wes-
ley Brito, que apresentou os números 

e esclareceu dúvidas dos cooperados. 
O auditor independente, Aguiar Fer-
res, acompanhou essa apresentação 
e a aprovação das contas pelo Conse-
lho Fiscal da cooperativa, representa-
do pelo conselheiro efetivo Francisco 
Valtércio Pereira. 

Colocada em votação, a prestação 
de contas teve a aprovação unâni-
me dos cooperados presentes à AGO, 
que avaliou também outros assuntos, 
como a efetivação de demissão, ex-
clusão e eliminação de cooperados. 

Por unanimidade, AGO aprova relatório 
de gestão e contas da cooperativa

Logo após o término da AGO, Luiz Carlos 
de Oliveira e Cesar Augusto Delgado parti-
ciparam de uma homenagem a um dos fun-
dadores da Federação GO|TO|DF, José Abel 
Ximenes, que deixava a presidência da enti-
dade. O Centro de Desenvolvimento Humano 
da Federação, idealizado por Ximenes, pas-
sou a ter o nome dele. Luiz Carlos de Olivei-
ra destacou a importância da homenagem e 
ressaltou o trabalho de Ximenes em prol do 
cooperativismo e do Sistema Unimed, enfati-
zando o apoio dado por ele às cooperativas e 
citando o incentivo para a fundação da Uni-
med Araguaína, que completou 26 anos em 
26 de março.

Homenagem a José Abel Ximenes

Luiz Carlos de Oliveira e José Abel Ximenes (ao centro) e 
lideranças do Sistema Unimed: homenagem
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GESTÃO

A diretoria da Unimed Araguaína 
iniciou, em janeiro, a atualiza-
ção de seu Planejamento Es-

tratégico, que vai orientar o trabalho 
da cooperativa no período 2018/2022. 
Para essa atualização, a cooperativa está 
contando com a consultoria de Marcelo 
Torres Pinheiro, que é professor de vá-
rios cursos na Universidade Federal do 
Tocantins, dentre eles, graduação em 
Administração de Empresas e Ciências 
Contábeis nas disciplinas de Planeja-
mento Estratégico, Estratégia Empresa-
rial e Empreendedorismo.

O trabalho de atualização do plane-
jamento começou nos dias 19 e 20 de 
janeiro, quando o consultor se reuniu 
com a diretoria da Unimed Araguaína. 
Nos dias 16 e 17 de fevereiro, Marcelo 
Torres voltou a se reunir com os direto-
res para a avaliação do planejamento já 
em vigor e a análise das metas e ações 
que integrarão o novo projeto. A reu-
nião de 16 de fevereiro contou também 
com a participação dos colaboradores 
que são coordenadores e líderes de se-
tores.

A diretoria da Unimed Araguaína 
entende que manter os colaboradores 
engajados é fundamental para o bom 
andamento de qualquer estratégia da 
empresa, afi nal, são eles que fazem par-
te do núcleo operacional da organiza-
ção. No dia 17, a reunião continuou com 
as presenças dos diretores e da gerente 
Administrativa.

Com a consultoria do 
professor Marcelo Torres 
Pinheiro, o planejamento 

que vai orientar o trabalho 
da cooperativa no período 

2018/2022 passa por 
atualização

Cooperativa atualiza 
Planejamento Estratégico para 2018/2022
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HOSPITAL

Aprovada pelos cooperados em 
Assembleia Geral Extraordi-
nária (AGE) realizada no dia 

5 de dezembro de 2017, a construção 
do Hospital da Unimed Araguaína 
vem sendo tratada como prioridade 
pela diretoria, que não tem poupado 
esforços para dar continuidade aos 
trabalhos. 

Nem mesmo os domingos têm sido 
deixados de lado quando o assunto é a 
realização de reuniões para discutir a 
construção da obra que terá 60 leitos 

e será erguida em um terreno de mais 
de 12 mil metros quadrados doado à 
cooperativa no recém-criado setor 
Morada dos Pássaros, em Araguaína.

No domingo,18 de fevereiro, os di-
retores reuniram-se  com o professor 
doutor Adriel Branco, responsável por 
projetos para a construção dos hospi-
tais das Unimeds de Ribeirão Preto, 
Juiz de Fora, Salto/Itu, Cachoeiro do 
Itapemirim, dentre outras cooperati-
vas. Em pauta: a avaliação dos orça-
mentos enviados para a elaboração 

dos projetos de arquitetura e enge-
nharia do novo hospital.

O trabalho, que começou no do-
mingo, prosseguiu na segunda-feira, 
19 de fevereiro, até as 20 horas. For-
mado em Administração, com mes-
trado e doutorado em Finanças na 
FEA-RP/USP, Adriel Branco tem as-
sessorado a diretoria nesta fase inicial 
dos trabalhos e na análise dos orça-
mentos. Entre as empresas concor-
rentes, três já são bem conhecidas no 
Sistema Unimed.

Considerado uma 
prioridade da diretoria, 
o projeto de construção 
do Hospital da Unimed 
Araguaína segue a todo 

vapor, com reuniões 
e estudos para a 

execução da obra

Propostas para a elaboração dos projetos de   
arquitetura e engenharia são avaliadas

A proposta de construção do hospital próprio vinha sendo amadurecida nos últimos anos pela diretoria da 
Unimed Araguaína e cooperados. Em 2017, com as finanças estáveis, em franco crescimento e credibilidade junto 
à classe médica, a diretoria retomou esse projeto, o que incluiu vários estudos, visitas técnicas a outras Unimeds 
que já contam com recursos próprios e amplos debates sobre a criação destes serviços, inclusive no I Simpósio de 
Cooperativismo do Tocantins, promovido pela Unimed Araguaína em maio de 2017.

Em 5 de dezembro, a criação do Fundo de Investimento Imobiliário e a construção do Hospital da Unimed 
Araguaína foram aprovadas pelos cooperados na Assembleia Geral Extraordinária. Um terreno de 12.745,22 m², 
localizado no loteamento Morada dos Pássaros, foi doado à Unimed Araguaína para a construção do hospital, que 
inicialmente terá 60 leitos. 

Saiba mais...

Diretores e consultoria: avaliação dos projetos
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COLABORADORES

O primeiro semestre de 2018 está sendo de 
intenso trabalho na Unimed Araguaína. 
Por este motivo, a gerente Administrati-

va, Valdirene Santos, considerando a necessida-
de de coordenadores e líderes de setores estarem 
cada vez mais conectados, propôs e foi aprovada 
a realização de reuniões mensais da equipe. As 
reuniões começaram em janeiro e vão acontecer 
toda última segunda-feira de cada mês. Durante 
os encontros, serão avaliados os riscos, ameaças e 
oportunidades que cada um enxerga no seu setor 
e tratados outros assuntos pontuais do dia-a-dia. 
Um dos objetivos dessas reuniões é fazer com que 
o colaborador se sinta mais responsável e compro-
metido com o seu departamento, fortalecendo o 
trabalho de toda a equipe.

Coordenadores e líderes dos setores   
passam a ter reuniões mensais

Na última pesquisa realizada entre os colaboradores da Unimed Araguaína, a satisfação foi percebida em to-
das as áreas estudadas. De uma forma geral, 100% dos colaboradores mostraram-se satisfeitos com a cooperativa. 
Essa satisfação por trabalhar no Sistema Unimed foi ressaltada também no último levantamento do LinkedIn 
Brasil divulgado em março deste ano e que revela ser a Unimed a terceira empresa na qual os brasileiros mais 
sonham em trabalhar.

A gestão de pessoas da Unimed Araguaína, que segue o 
modelo adotado pelo Sistema Unimed e vem alcançando exce-
lentes resultados, com o bom desempenho, o desenvolvimento 
e a satisfação dos colaboradores, tem despertado a atenção de 
outras instituições. No dia 1º de março, atendendo ao pedido 
do responsável pela Gestão e Negócios do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial, Itamar Pereira, a cooperativa recebeu 
um grupo de jovens aprendizes do Senac, que puderam conhecer 
um pouco sobre esse modelo.

Os aprendizes, que têm como objetivo desenvolver compe-
tências profissionais relacionadas a funções administrativas, vi-
sitaram o departamento de Recursos Humanos da Unimed Ara-
guaína e acompanharam uma palestra ministrada pela analista 
de Gestão de Pessoas, Weslany Barros.

Satisfação e sonho em trabalhar na Unimed

Aprendizes do Senac conhecem o modelo 
de gestão de pessoas da Unimed Araguaína
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