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Cooperativa pioneira no Tocantins, a Unimed Araguaína inovou mais uma vez e promoveu com 
grande sucesso seu I Simpósio Cooperativista, cuja programação foi bastante elogiada pelos 
palestrantes e participantes de todo o Brasil, que, durante dois dias, prestigiaram o evento e puderam 
debater temas, como o momento atual e o futuro do cooperativismo de saúde e do Sistema Unimed. 
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UNIMED ARAGUAÍNA EM FOCO

PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando, na abertura dos tra-
balhos do I Simpósio Coope-
rativista da Unimed Aragua-

ína, definimos o evento como sendo 
a realização de um sonho não havia 
nada de exagero nestas palavras. Ali, 
naquele momento e ao longo de todo 
o dia seguinte, experimentamos a sa-
tisfação de ver a concretização de um 
projeto sonhado, idealizado e elabo-
rado com todo cuidado para oferecer 
o melhor a todos que acreditaram na 
nossa proposta e prestigiaram o nos-
so simpósio.

As presenças de nossos diretores, 
conselheiros e cooperados, o apoio 
dos colaboradores que abraçaram 
a ideia e trabalharam ao nosso lado 
para torná-la realidade, a confiança 
dos patrocinadores e a participação 
de nossos convidados, que deixa-
ram suas cidades e desembarcaram 
em Araguaína exclusivamente para 

Um sonho realizado

Dr. Luiz Carlos de Oliveira
Presidente

Índice

As mudanças 
acontecem a cada 

momento e precisamos 
estar atentos e prontos 

para vivê-las

o evento, nos enchem de satisfação e 
comprovam que acertamos em cheio 
ao deixar de lado os receios e promo-
ver esse primeiro simpósio.

Mas, a satisfação maior vem da 
certeza de termos contribuído para 
ampliar o debate sobre o futuro do 
cooperativismo e do Sistema Unimed. 
Entendemos que esse debate deve ser 
permanente, pois as mudanças acon-
tecem a cada momento e precisamos 
estar atentos e prontos para vivê-las, 
para nos adaptarmos aos novos tem-
pos, vencermos os desafios, aprovei-
tarmos as oportunidades que surgem 
e criarmos outras, sempre visando 
nosso aperfeiçoamento pessoal, pro-
fissional, o crescimento de nossas 
cooperativas e a construção de um 
mundo melhor.  Que venham outros 
simpósios.

Simpósio

O I Simpósio Cooperativista da 
Unimed Araguaína proporcionou 
aos participantes dois dias de um 
amplo debate sobre o cenário 
atual e as perspectivas do coope-
rativismo de saúde, a intercoope-
ração e o resgate dos princípios 
cooperativistas.

                             Página 3

Programação
Sistema Unimed, responsabilida-
de social, judicialização, verticali-
zação e cooperativismo financei-
ro em pauta no evento encerrado 
com uma grande festa e muita 
animação.                          Páginas 4 e 5

Opinião
Palestrantes e participantes res-
saltam a importância do I Sim-
pósio Cooperativista da Unimed 
Araguaína.                                 
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Entrevista
Presidente da Unimed Aragua-
ína, Luiz Carlos de Oliveira, fala 
sobre o simpósio.                                 
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SIMPÓSIO

A partir do tema central “Coopera-
tivismo: uma filosofia de vida a 
ser seguida” e com a participa-

ção expressiva de dirigentes e coope-
rados do Sistema Unimed e lideranças 
do setor cooperativista de todo o Brasil, 
o I Simpósio Cooperativista da Unimed 
Araguaína foi realizado nos dias 5 e 6 de 
maio, no auditório do Senai do municí-
pio. O evento proporcionou aos partici-
pantes um amplo debate sobre o cenário 
atual e as perspectivas do cooperativis-
mo de saúde, a intercooperação com o 
cooperativismo de crédito, o funciona-
mento do Sistema Unimed e o resgate 
dos princípios cooperativistas.

Presidente da Unimed Araguaína, 
Luiz Carlos de Oliveira, definiu a rea-

lização do simpósio pela cooperativa 
como a concretização de um sonho. 
“Com esse simpósio, damos mais um 
passo para transformar a Unimed Ara-
guaína em um modelo de excelência”, 
disse, ressaltando que os organizado-
res buscaram os melhores palestrantes 
para compartilhar com o público os 
melhores exemplos em cooperativis-
mo a fim de contribuir para que as co-
operativas sigam trilhando o caminho 
do desenvolvimento íntegro e susten-
tável.

Luiz Carlos de Oliveira agradeceu 
o apoio do vice-presidente da Unimed 
Araguaína, Sebastião Geraldo de Melo, 
do superintendente Cesar Augusto Del-
gado, do diretor de Mercado, Renato 

Borges Azevedo e dos parceiros – OCB/
Sescoop-TO, Sicoob UniCentro Brasi-
leira, Unimed do Brasil, Unimed Cer-
rado e Sebrae, que muito contribuíram 
para o sucesso do simpósio aberto na 
noite de 5 de maio com uma palestra do 
presidente da Unimed do Brasil, Ores-
tes Barrozo Medeiros Pullin. Ele tam-
bém agradeceu as presenças de todos 
os participantes e das coirmãs Unimeds 
Goiânia, Gurupi, Palmas e Vale do Co-
rumbá e fez um agradecimento espe-
cial às colaboradoras da Unimed Ara-
guaína, que, com muita competência, 
garantiram todo o suporte operacional 
para a realização do simpósio, deste a 
recepção do público para as palestras 
até a festa de encerramento.

Realizado nos dias 5 e 6 
de maio, o evento debateu 

o presente e o futuro do 
cooperativismo e enfatizou 

a filosofia e os princípios 
cooperativistas

 I Simpósio Cooperativista da
Unimed Araguaína foi um sucesso

O I Simpósio Cooperativista da 
Unimed Araguaína contou com as 
presenças do presidente José Abel Xi-
menes e do diretor de Integração Co-
operativista e Desenvolvimento Ins-
titucional da Unimed Cerrado, Walter 
Cherubim Bueno; do diretor Comercial 
e de Marketing da Central Nacional 
Unimed (CNU) e diretor Financeiro da 
Unimed Goiânia, Sizenando da Silva 
Campos Júnior; e dos presidentes da 
Unimed Palmas, Ricardo do Val; Uni-
med Gurupi, Luiz Paulo da Silveira; 
da goiana Unimed Vale do Corumbá, 
Alessandro de Souza Rosa; da Unimed 
Goiânia, Breno de Faria, e da Unimed 
Sul Capixaba, Pedro Scarpi Melhorim.

Também prestigiaram o evento, 
cujos debates prosseguiram durante 
todo o dia 6, lideranças do setor coo-

perativista, como o presidente Ricardo 
Benedito Khouri e a superintendente 
do Sistema OCB/Sescoop-TO, Maria 
José Andrade Leão de Oliveira; o dire-
tor-presidente Raimundo Nonato Lei-

te Pinto, o diretor Tarciso Dalgoberto 
Borges e o superintendente da Sicoo-
bUnicentro Brasileira, Arthur Coelho, 
além da diretoria, cooperados e cola-
boradores da Unimed Araguaína.

Evento prestigiado por lideranças do cooperativismo

Mesa diretiva da abertura: Ricardo Benedito Khouri (esq.), Ricardo César Rocha, 
Raimundo Nonato Leite Pinto, José Abel Ximenes, Orestes Barrozo Medeiros Pullin, 

Luiz Carlos de Oliveira, Pedro Scarpi Melhorim e Sizenando da Silva Campos Júnior
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SIMPÓSIO - PALESTRAS

Em sua primeira visita a Ara-
guaína, o presidente da Uni-
med do Brasil, Orestes Barro-

zo Medeiros Pullin, destacou que o 
simpósio lhe deu a chance de conhe-
cer a cidade e a realidade da coope-
rativa do Tocantins. Ele observou que 
o Sistema Unimed é um conjunto de 
mais de 300 cooperativas criadas em 
épocas, regiões e cenários diferentes 

e por grupos de pessoas com pensa-
mentos diferentes, mas que juntas 
representam muito para a sociedade 
e para o setor de saúde brasileiro.

 “A força do Sistema está muito 
pautada na força das cooperativas do 
interior”, afirmou, citando o exemplo 
da Unimed Araguaína, que tem cerca 
de 13 mil clientes e um grande pa-
pel na economia da cidade. Em sua 

palestra, o presidente observou que 
a crise econômica afetou os planos 
de saúde, com significativa redução 
no número de beneficiários, e citou 
ainda os desafios atuais representa-
dos pelo surgimento de clínicas po-
pulares, a judicialização da saúde, o 
envelhecimento da população e os 
constantes aumentos de custos as-
sistenciais.

Apesar destas ameaças, Orestes 
Barrozo demonstra otimismo quan-
to ao futuro do Sistema Unimed. 
“Acredito na capilaridade, no traba-
lho e na força do Sistema. A socieda-
de unimediana vai ter que discutir e 
encontrar soluções para os desafios”, 
afirmou, citando mudanças necessá-
rias, como a reconfiguração do nú-
mero de operadoras e prestadoras e 
a adoção de um modelo assistencial 
focado na atenção integral à saúde. 
Para ele, as cooperativas precisam 
alcançar o equilíbrio econômico, fi-
nanceiro, assistencial e político, me-
lhorando a gestão, governança, assis-
tência e qualificação de prestadores.

Um dos palestrantes do I Simpósio 
de Cooperativismo da Unimed Aragua-
ína, o presidente da Unimed Cerrado 
(Federação das Unimeds dos Estados 
de Goiás e Tocantins e do Distrito Fede-
ral), José Abel Ximenes, abordou o tema 
Responsabilidade Social e enfatizou que 
a sustentabilidade do Sistema Unimed 
passa, principalmente, pela mudança do 
modelo assistencial e uma nova visão do 
papel da cooperativa dentro da socieda-
de. Ele ressaltou a pujança do Estado do 
Tocantins, que vem crescendo indepen-
dentemente dos altos e baixos na eco-
nomia brasileira, e parabenizou o traba-
lho da diretoria da Unimed Araguaína, 
que tem assegurado bons resultados e o 
fortalecimento da cooperativa.

Ricardo César Rocha 
Moreira, autor do livro 
Conhecendo a Unimed, 
também falou aos partici-
pantes do evento, contando 
um pouco da história do coo-
perativismo e do Sistema Unimed 
desde a criação da primeira Unimed, em 
1967, até os dias atuais. “Hoje, a Unimed é 
uma cooperativa de médicos proprietária 
de uma operadora de planos de saúde e 
deve buscar o equilíbrio entre sua atuação 
como cooperativa, que deve gerar trabalho 
e renda para os cooperados, e como ope-
radora, que deve assegurar assistência aos 
clientes e prestar contas à Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS)”, resumiu.

Responsabilidade 
Social

Conhecendo 
a Unimed

Orestes Barrozo destaca    
a força das cooperativas do interior
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SIMPÓSIO - PALESTRAS

Outro tema em pauta foi a 
Verticalização no Sistema Uni-
med e para abordá-lo foi con-
vidado o médico Pedro Scarpi 
Melhorim, presidente da Uni-
med Sul Capixaba, já visitada 
por diretores da Unimed Ara-
guaína e que vem se destacan-
do nesta área. Pedro Scarpi ci-
tou as dificuldades enfrentadas 
pela cooperativa capixaba para 
construir seu primeiro hospital. 
Alguns desafios surgiram den-
tro da própria Unimed, como a 
oposição de parte dos coopera-
dos. Vencidos os obstáculos, a 
cooperativa iniciou a implanta-
ção de seus recursos próprios, 
o projeto deu certo e, hoje, a 
Unimed Sul Capixaba já investe 
em um novo hospital. A receita 
do sucesso da verticalização, de 
acordo com o presidente, passa 
pelo planejamento e gestão.

O assessor Jurídico da Uni-
med Cerrado, Daniel Rodrigues 
Faria, falou sobre Cooperativas 
médicas, ANS e Judicialização, 
tema que, segundo o vice-pre-
sidente da Unimed Araguaína, 
Sebastião Geraldo de Melo, é 
considerado o “calcanhar de 
Aquiles das cooperativas”. O 
advogado ressaltou que as nor-
mas da ANS, responsável pela 
regulação do setor de planos de 
saúde, chegam a ser excessivas, 
sem isonomia e desproporcio-
nais. “O Sistema Unimed não 
quer da ANS um tratamento 
especial e, sim, adequado à sua 
realidade”, disse.

Cooperativas 
médicas, ANS e 
Judicialização

Verticalização na Unimed Sul Capixaba 

Uma palestra motivacional, que arrancou risos, muitos aplausos 
e emocionou a plateia, fechou a programação oficial do simpósio. O 
palestrante Omar Hennemann falou sobre os encantos da vida, os 
desafios diários e a busca do aperfeiçoamento pessoal. “As pessoas 
fazem muitos projetos, mas, às vezes, se esquecem do projeto de vi-
ver e ficam adiando seus planos”, alertou Omar, que convidou o pú-
blico a se unir em um grande abraço. À noite, uma festa com boa 
música e muita animação encerrou o evento.

Motivação e comemoração 
no encerramento

O superintendente da Sicoob Unicentro Brasileira, 
Arthur Coelho, mostrou aos participantes as soluções 
disponíveis no cooperativismo financeiro para as coo-
perativas e seus associados, inclusive linhas de financia-
mento com juros diferenciados. O assunto foi abordado 
também na palestra do diretor-presidente da Sicoob 
Unicentro Brasileira, Raimundo Nonato Leite Pinto, que 
ressaltou que a intercooperação entre o Sistema Uni-
med e as cooperativas financeiras é positiva para os dois 
lados e ainda reforça esse princípio cooperativista.

Intercooperação com o cooperativismo financeiro
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SIMPÓSIO - OPINIÃO

“O cooperativismo é uma filosofia de vida e toda e qualquer cooperativa 
tem que pregar isso e fazer com que seus cooperados cresçam. O simpósio é 
uma semente que está sendo plantada na Unimed Araguaína e esperamos que 
possa se repetir várias vezes, pois é extremamente importante debatermos 
com colegas com diferentes opiniões e experiências, mas tudo baseado sem-
pre no princípio do cooperativismo, que é cooperar, unir, dar as mãos com o 
mesmo objetivo e em busca do mesmo caminho”. Sebastião Geraldo de Melo 
Vice-presidente da Unimed Araguaína

“Esse primeiro simpósio promovido pela Unimed Araguaína foi um 
grande sucesso. Conseguimos colocar em discussão temas atuais no sis-
tema, como os relacionados aos recursos próprios, que são um anseio da 
diretoria da cooperativa. Só tenho a agradecer a todos que participaram”. 
Renato Borges Azevedo – Diretor de Mercado da Unimed Araguaína

“Foi uma honra poder participar do simpósio e mostrar o que a Sicoob Uni-
Centro Brasileira está fazendo e o que pode fazer na região juntamente com as 
cooperativas do Sistema Unimed e com seus cooperados. Essa intercooperação, 
que é um dos princípios do cooperativismo, proporciona ganhos aos dois lados: 
ganha tanto a cooperativa de trabalho quanto a cooperativa financeira”. Raimun-
do Nonato Leite Pinto - Diretor-presidente da Sicoob Unicentro Brasileira

“No início, tivemos um pouco de receio de fazer um evento deste 
porte, mas chegamos ao fim com uma avaliação extremamente positi-
va: tivemos uma grande adesão, uma programação bastante atual, com 
palestrantes de altíssimo nível e com temas que nos possibilitaram abrir 
a mente para pensar em outras possibilidades não pensadas antes para 
o futuro da Unimed Araguaína. Estamos mais preparados, por exemplo, 
para ampliar a discussão sobre a construção de um hospital da coopera-
tiva”. Cesar Augusto Delgado – Superintendente da Unimed Araguaína

“Os temas em pauta no simpósio contribuíram para a reflexão que 
se faz necessária e que, certamente, vai levar à melhoria das cooperati-
vas do ramo saúde no Tocantins, às quais reiteramos nosso total apoio” 
Ricardo Benedito Khouri - Presidente do Sistema OCB/Sescoop-TO
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SIMPÓSIO - OPINIÃO

“Um sucesso e bastante prestigiado, o simpósio abordou temas atuais, es-
clarecendo como está o mercado de saúde suplementar e trazendo, principal-
mente, discussões acerca desse novo modelo assistencial voltado para a aten-
ção básica à saúde. O presidente Luiz Carlos e a toda a diretoria da Unimed 
Araguaína, que está muito bem conduzida e tem uma atuação muito impor-
tante na região, estão de parabéns pelo evento”. Sizenando da Silva Campos 
Júnior - Diretor Comercial e de Marketing da Central Nacional Unimed

“Um simpósio deste nível é importantíssimo para as Unimeds do To-
cantins. Os assuntos debatidos e os palestrantes que participaram são 
de primeira linha dentro do cooperativismo e trouxeram muitas infor-
mações e experiências, nos proporcionando um grande aprendizado. 
A Unimed Araguaína, sua diretoria e todos os organizadores merecem 
nota dez pela iniciativa de promover esse evento, que precisa ter conti-
nuidade”.  Luiz Paulo da Silveira – Presidente da Unimed Gurupi

“Foi fantástica a ideia da Unimed Araguaína de promover esse simpósio que 
contemplou praticamente todos os segmentos do cooperativismo e o Sistema 
Unimed com importantes palestras, como a do presidente da Unimed do Brasil, 
Orestes Barrozo Medeiros Pullin, que enfatizou que o Sistema está passando por 
mudanças, mas também vive uma fase de maior união, que beneficiará a todos”.
Walter Cherubim Bueno – Diretor de Integração Cooperativista e Desenvolvi-
mento Institucional da Unimed Cerrado

 “O simpósio foi extremamente importante não só como uma forma 
de integração regional das Unimeds do Tocantins, mas também para 
a disseminação das experiências repassadas pelos palestrantes e pelas 
Unimeds participantes, que vêm contribuir para nosso amadurecimen-
to como dirigentes. Nossos problemas são comuns, mas as soluções são 
diferentes, então, quanto mais experiências tivermos compartilhadas 
entre as Unimeds, mais fácil será encontrarmos soluções para nossos 
desafios”. Ricardo do Val - Presidente da Unimed Palmas

“A Unimed Araguaína, que é pioneira no cooperativismo na região, 
mostra novamente seu pioneirismo ao promover um evento deste 
porte e de grande importância. Deixo o simpósio bastante contente na 
perspectiva de que haja uma aproximação entre as três Unimeds do 
Tocantins e, quem sabe no futuro, até uma operadora única no Estado”. 
José Abel Ximenes - Presidente da Unimed Cerrado
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SIMPÓSIO - ENTREVISTA

Presidente da Unimed 
Araguaína, Luiz Carlos de 
Oliveira, falou um pouco sobre 
a realização e o sucesso do I 
Simpósio Cooperativista, cuja 
programação foi bastante 
elogiada pelos participantes. 
Nesta entrevista, ele ressaltou 
um dos objetivos do evento, 
que foi preparar e estimular 
os cooperados da Unimed 
Araguaína a refletirem sobre 
o futuro da cooperativa. O 
presidente falou também sobre 
a satisfação de trabalhar 
com os atuais diretores, 
colaboradores e os cooperados.

Objetivos do simpósio 

Um dos nossos objetivos foi 
apresentar novas ideias e estimu-
lar nossos cooperados a refletirem 
sobre o futuro e o desenvolvimento 
da cooperativa. O mundo está em 
constante movimento. A cada mo-
mento, surgem novos desafios, por 
isso, mesmo que uma situação es-
teja boa, não podemos nos acomo-
dar. Em cinco, dez anos, teremos um 
novo cenário na saúde, então, temos 
que nos preparar para as mudanças.

A escolha dos temas  

Foi exatamente pensando nes-
ta mudança, que se mostra neces-

sária. Assim, buscamos em Ca-
choeiro do Itapemirim (ES), uma 
cidade do mesmo porte de Ara-
guaína, o exemplo da Unimed Sul 
Capixaba, que tem um desenvolvi-
mento muito grande e já prepara a 
construção de seu segundo hospi-
tal. É um exemplo que precisamos 
avaliar, porque se continuarmos 
como estamos, em uma cidade-
-polo, que atende 1,5 milhão de 
pessoas, nós vamos morrer se não 
tivermos um hospital. Precisamos, 
urgentemente, discutir a constru-
ção de um hospital próprio. Trou-
xemos também o autor do livro 
Conhecendo a Unimed, Ricardo 
César Rocha Moreira, que tem 
uma visão ampla e profunda do 
Sistema Unimed e muito contri-
buiu para nosso debate, enrique-
cido ainda pela participação dos 
presidentes da Unimed do Brasil, 
Orestes Barrozo Medeiros Pullin, 
e da Unimed Cerrado, José Abel 
Ximenes, que falaram sobre o mo-
mento atual da saúde, o Sistema 
Unimed e a responsabilidade so-
cial. Discutimos também aspectos, 
como a judicialização da saúde, as 
exigências dos órgãos reguladores 
e, com a Sicoob UniCentro Brasi-
leira, pudemos saber um pouco 
mais sobre como a parceria com 
o cooperativismo financeiro pode 
ajudar as cooperativas de saúde.

Avaliação do evento 

Primeiro, foram dois dias de 
pura felicidade. Nós tivemos em 
Araguaína o mais alto nível de pa-

lestras, palestrantes de grande co-
nhecimento e de uma simpatia e 
generosidade muito grandes e que 
nos deixaram um pouco de seus co-
nhecimentos. Posso dizer que vivi 
com as melhores pessoas do mundo 
nestes dois dias.

O futuro do simpósio 

Nós temos que avaliar. Meu 
mandato termina em março de 
2018, então temos que avaliar a 
continuidade deste trabalho. Tenho 
certeza que o simpósio terá reper-
cussão e é bem provável que faça-
mos uma nova edição, pelo menos, 
a cada dois anos, porque é impor-
tante esse compartilhamento de 
conhecimento para que as pessoas 
possam enxergar melhor que cami-
nho tomar.

O trabalho na Unimed Araguaína

Estou muito feliz com a coope-
rativa. Primeiro, é um prazer traba-
lhar com esse grupo de médicos, no 
qual predominam o comportamen-
to ético e pessoas de alta competên-
cia. Segundo, trabalhar com essa di-
retoria, que considero a melhor que 
já passou pela Unimed Araguaína 
e que reúne diretores com os quais 
tenho muita sintonia, colegas que 
têm o mesmo objetivo, é muito bom. 
Terceiro, é uma satisfação trabalhar 
com esse grupo de colaboradores, 
formado por pessoas dedicadíssi-
mas e inteligentíssimas e, o mais 
importante, honestas, competentes 
e íntegras. 

“Temos que nos preparar 
para as mudanças”, 
diz Luiz Carlos de Oliveira
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