
O sucesso do 
II Simpósio 
da Unimed 
Araguaína

Com uma rica programação, a presença 
de palestrantes renomados e a 
participação expressiva de lideranças 
do cooperativismo regional e nacional, 
o II Simpósio Cooperativista da Unimed 
Araguaína, realizado em abril de 2019, 
repetiu o sucesso da primeira edição e 
promoveu um amplo debate sobre o papel 
socioeconômico do cooperativismo.
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CONSULTA
Cooperativa mantém o valor pago aos 
médicos entre os maiores do mercado

BOA GESTÃO
Classifi cada como “ótima” no Diops, 

Unimed Araguaína recebe cumprimentos



PALAVRA DO PRESIDENTE

Quando reflito sobre o meu traba-
lho frente à Unimed Araguaína, 
sinto que sou um grande privi-

legiado, pois convivo com as melhores pes-
soas do mundo, trabalho para as melhores 
pessoas do mundo e, quando recebo convi-
dados na cidade, aqui chegam as melhores 
pessoas do mundo. O II Simpósio Coopera-
tivista da Unimed Araguaína veio confirmar 
esse meu pensamento.

Durante dois dias, recebemos pales-
trantes excepcionais e convidados atentos, 
incluindo nossos dirigentes, cooperados e 
colaboradores, além dos acadêmicos ávi-
dos por conhecimento e por dar sequência 
à prática do sistema cooperativista. Recebe-

mos pessoas que conosco generosamente 
compartilharam grandes conhecimentos, 
experiências de sucesso e até mesmo erros, 
que nos ofereceram um enorme subsídio 
nesta nossa missão de erguer o Hospital da 
Unimed Araguaína e conduzir nossa coope-
rativa nesta trajetória de crescimento. 

Finalizamos o simpósio com uma im-
portante bagagem de conhecimento e ain-
da mais bem preparados para alcançarmos 
nossa meta, que é construção do hospital da 
cooperativa, um projeto hoje apoiado pela 
maioria dos cooperados. A importância da 
construção deste recurso, tanto para a gera-
ção de trabalho para os cooperados quanto 
para a melhoria da assistência aos clientes, 
ficou clara.

O desafio agora é levantar os recursos 
para a obra. No II Simpósio, foram debati-
das opções, como a criação de um fundo de 
investimentos com a participação dos coo-
perados interessados. A cooperativa Sicoob 
UniCentro Brasileira também nos abriu 
uma alternativa de financiamento dentro 
dos princípios da intercooperação e longe 
dos juros tradicionais do mercado bancário.

A tarefa está em nossas mãos. De-
mocraticamente e com a participação em 
massa dos cooperados devemos debater e 
encontrar a melhor forma de viabilizarmos 
esse grande projeto que será um marco na 
história da Unimed Araguaína e da saúde 

em nossa região. 
Nossa cooperativa vive um momento 

próspero, apesar dos desafios do merca-
do. Temos uma boa liquidez, desempenho 
máximo no Documento de Informações 
Periódicas das Operadoras de Planos de 
Assistência à Saúde  (Diops) e perspectivas 
de crescimento em 2019. Estamos certos de 
que, juntos e com um diálogo franco, vamos 
encontrar a melhor solução para assegurar-
mos a sustentabilidade e o crescimento de 
nossa Unimed e a construção do Hospital da 
Unimed Araguaína, que será uma referência 
na região norte do País.

A tarefa está em nossas mãos

Dr. Luiz Carlos de Oliveira
Presidente

Finalizamos o simpósio com 
uma importante bagagem 

de conhecimento para a 
construção do hospital da 

cooperativa
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VALORIZAÇÃO DO COOPERADO

Durante a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) deste ano, 
realizada em 12 de março, a 

diretoria da Unimed Araguaína anun-
ciou o novo valor da consulta médica 
que entrou em vigor em 1º de abril: 150 
reais. Com esse reajuste, a Unimed Ara-
guaína segue pagando um dos maiores 
valores da consulta médica do Sistema 
Unimed e da saúde suplementar.

O reajuste anual do preço da con-
sulta, sempre buscando manter o va-
lor entre os maiores pagos no País, faz 
parte da política de valorização do co-
operado que vem sendo adotada desde 

2010, ano do início da primeira gestão 
do presidente Luiz Carlos de Oliveira 
na diretoria da cooperativa.

Há nove anos, o valor da consulta 
totalizava 42 reais. Para amenizar a 
defasagem, a diretoria eleita em 2010 
programou três reajustes para o mes-
mo ano. Assim, no final de 2010, os 
cooperados já recebiam 55 reais pela 
consulta. Nos anos seguintes, os diri-
gentes trabalharam firmes para garan-
tir a boa remuneração dos cooperados, 
sem comprometer a sustentabilidade 
da cooperativa. O resultado foi um re-
ajuste de cerca de 300% em nove anos. 

Com o reajuste anunciado 
na AGO 2019, a Unimed 

Araguaína segue pagando um 
dos maiores valores da saúde 

suplementar

A AGO ainda elegeu os cooperados que estarão à frente do Conselho Fiscal da Unimed Araguaína na gestão ini-
ciada em 31 de março de 2019 e com término agendado para 31 de março de 2020. Como titulares, foram eleitos os 
médicos Hueverson Junqueira Neves, Éverton Pereira Dias Lopes e Francisco Valtércio Pereira. Os médicos Paula Ca-
roline D’ Secco Silva, Sandro de Oliveira Sacre e Maykon Brescancin de Oliveira são os novos conselheiros suplentes.

A AGO 2019 aprovou por unanimidade a prestação de contas 
e o Relatório de Gestão de 2018 da Unimed Araguaína. As regras 
para a efetivação de demissão, exclusão e eliminação de coopera-
dos também foram colocadas em pauta e votadas pelos médicos.

O Relatório de Gestão 2018 foi apresentado pelo superinten-
dente Cesar Augusto Delgado, que fez a leitura do documento que 
traz um relato de todas as atividades realizadas no ano passado e do 
plano de trabalho para 2019. O relatório também destaca a evolu-
ção e o crescimento da cooperativa. 

As contas da Unimed Araguaína foram analisadas na AGO e, 
após apresentações da parte contábil e a leitura do parecer do Con-
selho Fiscal, foram colocados em votação e unanimemente apro-
vadas, incluindo a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
Balanço Patrimonial Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e a desti-
nação de sobras para o Fundo de Reservas Prudencial.

Assembleia elege o Conselho Fiscal

Por unanimidade, AGO aprova relatório e contas

Confira a evolução do preço da consulta 

Consulta paga aos cooperados 
é reajustada para 150 reais
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II SIMPÓSIO

Realizado nos dias 12 e 13 de 
abril, o II Simpósio Coopera-
tivista da Unimed Araguaína 

repetiu o sucesso da primeira edição do 
evento também promovido pela Uni-
med Araguaína e que aconteceu há dois 
anos. Na noite do dia 12 e durante toda 
a manhã e tarde do dia 13, dirigentes, 
cooperados e colaboradores do Sistema 
Unimed e representantes de outros ra-
mos cooperativistas puderam acompa-
nhar as apresentações e refletir com os 
palestrantes sobre o papel socioeconô-
mico do cooperativismo, a sustentabi-
lidade das cooperativas, a participação 
e o envolvimento dos cooperados e o 
impacto e a importância dos recursos 
próprios para as Unimeds.

A programação, que girou em torno 
do tema central “O Cooperativismo e 
sua responsabilidade socioeconômica”, 
proporcionou aos participantes uma 

ampla análise do cenário atual da saú-
de suplementar e do cooperativismo e a 
vivência do quinto princípio cooperati-
vista, que prega a educação, formação e 
informação.  Na palestra de abertura do 
evento realizado no auditório do Senai 
de Araguaína, o professor e consultor 
em educação cooperativista Geraldo 
Trindade destacou que as cooperativas 
têm duas vertentes: econômica e social 
e foi enfático ao afirmar que elas devem 
ter o mesmo valor e andar juntas. 

Segundo ele, a sustentabilidade e o 
sucesso das cooperativas dependem de 
todos e a participação do cooperado é 
fundamental. “A base de sustentação 
das cooperativas está nas necessidades, 
interesses e objetivos comuns dos coo-
perados”, disse. A programação do dia 
13 foi aberta com a palestra do presi-
dente do Sistema Organização das Coo-
perativas Brasileiras/ Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo 
do Tocantins (OCB/Sescoop/TO), Ricar-
do Khouri, que falou sobre “O papel de 
uma cooperativa no desenvolvimento 
de uma região” e ressaltou ser o inte-
resse pela comunidade um dos diferen-
ciais do cooperativismo.

O advogado Eric José Migani abor-
dou “A importante contribuição da 
cooperativa de saúde para o SUS” e 
também destacou que as cooperativas 
médicas e demais operadoras de planos 
de saúde têm contribuído expressiva-
mente para levar assistência médico-
-hospitalar à população, aliviando os 
gastos do Governo com saúde. “Mas, 
mesmo com esse alívio no caixa do Es-
tado, ele ainda cria regras que inibem 
o crescimento da saúde suplementar”, 
disse o advogado, para quem apesar do 
cenário atual represar o avanço das co-
operativas ainda é possível crescer.

A programação do evento 
girou em torno do tema 

central “O Cooperativismo 
e sua responsabilidade 

socioeconômica” e repetiu o 
sucesso do primeiro simpósio 

promovido em 2017

II Simpósio Cooperativista da Unimed 
Araguaína debate ao papel socioeconômico 
do cooperativismo

O II Simpósio Cooperativista da Unimed Araguaína contou com 
uma palestra especial para as acompanhantes dos participantes. Ro-
sália Casagrande, especialista em Imagem e Comportamento, mostrou 
para o público feminino como usar a imagem estratégica como ferra-
menta para o bem-estar e o sucesso nos negócios. Ela ressaltou como 
cada uma pode se comportar e se portar diante de qualquer situação 
com segurança e com congruência e enfatizou ser possível conquistar 
resultados mais extraordinários quando a pessoa tem consciência de 
quem ela é e como pode usar cada elemento visual a seu favor. 

Programação especial para acompanhantes
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II SIMPÓSIO

“O simpósio foi um 
sucesso total, com 
temas muito bem 
escolhidos para o 

momento atual em que 
a Unimed Araguaína 
prepara a construção 

de um hospital próprio. 
As discussões foram 
muito boas e saímos, 
mais uma vez, com 
a missão cumprida. 
Parabéns à Unimed 

Araguaína”

“O simpósio trouxe 
informações 

bastante relevantes 
para nós que 

queremos expandir 
a nossa rede 

própria. Tivemos 
a oportunidade 

de aprender com 
a experiência 

de quem está há 
mais tempo nessa 
área e foi bastante 

enriquecedor”

Palavra dos participantes

A construção de hospitais e a importância dos recur-
sos próprios para o Sistema Unimed também tiveram des-
taque na pauta do II Simpósio Cooperativista da Unimed 
Araguaína. Para abordar vários aspectos relacionados ao 
assunto, inclusive compartilhando experiências de suas 
Unimeds, foram convidados o presidente da Unimed 
Sorocaba, José Francisco Moron Morad; o presidente da 
Unimed Rio Verde, Márcio Emrich Campos; o diretor Su-
perintendente da Federação das Unimeds dos Estados de 
Goiás e Tocantins e do Distrito Federal (Federação Centro 
Brasileira) Martúlio Nunes Gomes; o arquiteto Lauro Mi-
quelin, CEO da L+M Empreendimentos, e o consultor e 
sócio da empresa XVI Finance, Adriel Branco. 

Desafios para a contratação de pessoal, formas de fi-
nanciamento da obra, o que observar e as etapas do proje-
to arquitetônico e a grande importância do envolvimento 
do médico cooperado nesta proposta de implantação de 
um hospital próprio foram alguns tópicos enfocados pe-
los palestrantes. O simpósio contou ainda com as apre-
sentações do presidente da Federação Centro Brasileira, 
Danúbio Antonio de Oliveira, que falou sobre o papel 
institucional da entidade e seu compromisso de apoiar e 
prestar serviços às Unimeds federadas, como a Unimed 
Araguaína, e do presidente da Sicoob UniCentro Brasilei-
ra, Raimundo Nonato Leite Pinto, que em enfatizou que 
a cooperativa de crédito está crescendo e pronta para 
intercooperar com outros ramos, oferecendo serviços e 
grandes diferenciais bancários às cooperativas e aos co-
operados.

Luiz Carlos de Oliveira, presidente da Unimed Aragua-

ína, agradeceu as presenças de todos no II Simpósio, que 
considerou muito positivo. “Que possamos ter aprendido 
um pouco mais para que, juntos, possamos fazer um co-
operativismo cada dia melhor”, disse. O vice-presidente 
da Unimed Araguaína Sebastião Geraldo de Melo, o supe-
rintendente Cesar Augusto Delgado, o diretor de Mercado 
Renato Borges Azevedo, o diretor de Integração Coope-
rativista e Desenvolvimento Institucional da Federação 
Centro Brasileira Walter Cherubim Bueno, o diretor Ad-
ministrativo da Sicoob UniCentro Brasileira Tarciso Da-
golberto Borges e os presidentes da Unimed Palmas, Ri-
cardo do Val, e da Unimed Vale do Corumbá, Alessandro 
Rosa, também participaram de todo o evento, encerrado 
com um grande jantar de confraternização.

A importância dos recursos próprios

Lauro Miquelin: etapas do projeto arquitetônico

Ricardo do Val
presidente da Unimed Palmas

Danúbio Antonio de Oliveira
presidente Federação Centro 

Brasileira
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II SIMPÓSIO

A programação foi 
fantástica e veio ao encontro 

da realidade das Unimeds, 
principalmente da Unimed 

Araguaína, que está em 
fase de implantação de um 
hospital próprio. Todos os 
temas convergiram para 

que o projeto seja um 
sucesso. Outra convergência 

foi em relação ao papel 
socioeconômico. Teve 
uma grande sinergia 

entre os palestrantes, que 
ressaltaram que não existe 
dimensão econômica com 

sucesso se também não 
houver a social e vice-versa”

“Como sempre, a Unimed 
Araguaína é muito exitosa 
nos eventos que promove 
e esse, especialmente, ao 
tratar do cooperativismo 

e desenvolvimento 
socioeconômico nos 
deu oportunidade de 

contar com excelentes 
palestrantes, pessoas com 

conhecimento crítico e 
bastante promissor. Espero 
que a Unimed Araguaína 
e seus cooperados tenham 
bastante sucesso após esse 

evento”

Tarciso Dagolberto Borges
diretor da Sicoob Unicentro 

Brasileira

“Nos dois dias do simpósio, 
pudemos debater 

importantes temas da 
atualidade para a nossa 

cooperativa e adquirir um 
pouco do conhecimento de 

palestrantes com grande 
experiência em recursos 
próprios, o que vai nos 
ajudar nas construção 
do nosso hospital, que 

será um divisor de águas 
na Unimed Araguaína, 
proporcionando maior 

conforto aos cooperados e 
melhor atendimento aos 

clientes”

Francisco Valtércio Pereira
médico cooperado há 20 anos

“A programação foi 
muito interessante e o 

que mais me chamou a 
atenção foi esse papel 

socioeconômico do 
cooperativismo, o cuidado 

que o cooperativismo 
tem com a comunidade. 
É muito bom a Unimed 

Araguaína compartilhar 
com os estudantes essas 

informações”
Andressa Sousa

acadêmica do 5º período do 
curso de Tecnologia em Gestão 

de Cooperativas

“O simpósio nos ofereceu 
uma oportunidade 

excelente para novos 
conhecimentos e 

uma nova visão em 
relação ao trabalho 

da cooperativa, como 
podemos contribuir 
com ele, e sobre as 

perspectivas do nosso 
futuro hospital, que é um 

sonho dos cooperados 
da Unimed Araguaína” 

Adalgele Rodrigues Blois
médica cooperada há 20 anos

“O evento foi muito 
produtivo para a nossa 
formação, pois sentimos 
falta de estar dentro das 
cooperativas e essa foi 
uma oportunidade de 
entendermos melhor 

como realmente 
funciona e como é 
o dia a dia de uma 
cooperativa. Esse 
aprendizado vem 

agregar muito na nossa 
formação”

Hermano Brito Silva 
acadêmico do 3º período 

do curso de Tecnologia em 
Gestão de Cooperativas

Maria José Andrade Leão 
de Oliveira

superintendente do 
Sistema OCB/Sescoop-TO
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BOA GESTÃO

Federação Centro Brasileira parabeniza  
a boa gestão da Unimed Araguaína

A diretoria da Federação das Unimeds dos 
Estados de Goiás e Tocantins e do Distrito 
Federal (Federação Centro Brasileira) pa-

rabenizou os dirigentes da Unimed Araguaína pela 
boa gestão da cooperativa. Em uma carta datada de 
6 de maio de 2019, o presidente da Federação, Da-
núbio Antonio de Oliveira, e o diretor de Integração 
Cooperativista e Desenvolvimento Institucional 
Walter Cherubim Bueno ressaltam o desempenho 
alcançado pela Unimed Araguaína no Documento 
de Informações Periódicas das Operadoras de Pla-
nos de Assistência à Saúde  (Diops) do 4º trimestre 
de 2018, no qual a cooperativa obteve 100% da pon-
tuação total, sendo classifi cada como “ótima”.

 Danúbio Antonio de Oliveira e Walter Che-
rubim Bueno parabenizam os diretores pela boa 
gestão e pelo trabalho executado com dedicação. 
Os diretores da Unimed Araguaína receberam 
os cumprimentos e o resultado da avaliação com 
muita alegria. Esse reconhecimento é um estímu-
lo para que continuem trabalhando para o cresci-
mento da cooperativa. 

Cumprimentos 
foram enviados 
pela diretoria da 
Federação após 
a divulgação do 
desempenho da 
cooperativa no 

Diops

A Unimed Araguaína sediou, no dia 12 de abril, o XIII 
Encontro Regional das Unimeds do Tocantins. Aberto 
pelo presidente da Federação Centro Brasileira, Danúbio 
Antonio de Oliveira, o encontro contou com as presenças 
do presidente da Unimed Araguaína, Luiz Carlos de Oli-
veira, do vice-presidente Sebastião Geraldo de Melo, do 
superintendente Cesar Augusto Delgado, do diretor de 
Mercado Renato Borges Azevedo, do presidente da Uni-
med Palmas, Ricardo do Val, além de técnicos destas Sin-
gulares federadas. 

Martúlio Nunes Gomes, diretor Superintendente da 
Federação, Walter Cherubim Bueno, diretor de Integração 
Cooperativista e Desenvolvimento Institucional, o asses-
sor Estratégico Helson Stumpf e a assessora Geral Fabiana 
Daniel também participaram do encontro, que teve como 
palestrante o advogado Daniel Faria, assessor Jurídico da 
Federação. Ele falou sobre o alinhamento de conduta de 
auditores médicos das Unimeds e sobre novos modelos 
de remuneração médica, observando que as operadoras 
devem avaliar as opções, pois todas têm vantagens e des-
vantagens. 

O assessor abordou também a regulamentação e a 
classifi cação dos planos de saúde, o atendimento de ur-
gência e emergência nos segmentos ambulatorial, hospi-
talar e hospitalar com obstetrícia, a cobertura prevista em 
períodos de carência do plano, o entendimento do Poder 

Judiciário sobre esse tipo de atendimento e os mecanis-
mos de regulação. 

O presidente Danúbio de Oliveira agradeceu a presen-
ça de todos e, ao lado do diretor Walter Cherubim, entre-
gou uma placa ao presidente da Unimed Araguaína em 
agradecimento à Singular por sediar o encontro. “A Fe-
deração Centro Brasileira agradece a Unimed Araguaína 
pela colaboração em prol do crescimento e fortalecimen-
to do Sistema Unimed no Estado do Tocantins por sediar 
o XIII Encontro Regional das Unimeds do Tocantins no 
dia 12 de abril de 2019”, diz a placa entregue a Luiz Car-
los de Oliveira, que também agradeceu a participação de 
todos no evento.

Danúbio (esq.), Luiz Carlos e Walter: agradecimentos

Unimed Araguaína sedia o XIII Encontro 
Regional das Unimeds do Tocantins

   

 

CARTA PRES.  68/2019 

Goiânia-GO, 06 de maio de 2019. À 
UNIMED ARAGUAÍNA 
A/C.: Dr. Luiz Carlos de Oliveira – Diretor Presidente  

Ref. Acompanhamento econômico/financeiro 4º Trim/18  

Prezado, 

 

A Federação Centro Brasileira vem buscando atender os anseios de suas Singulares, prestando serviços de assessoria e consultoria de interesse destas, integrando suas atividades, bem como contribuindo para o seu desenvolvimento. 
Neste intuito, analisamos o DIOPS do 4º TRIM/2018, e de acordo com os critérios de avalição econômico/financeiros estabelecidos pela Unimed do Brasil, observamos que sua Cooperativa obteve 100% da pontuação total e está classificada como “ÓTIMA”, conforme relatório em anexo. 

Gostaríamos de parabenizar a Singular pelo desempenho alcançado, resultado de uma boa gestão e de um trabalho desempenhado com dedicação. 
Nos colocamos ao seu inteiro dispor para assessorar esta Unimed no que for necessário. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
Dr. Danúbio Antônio de Oliveira             Dr. Walter Cherubim Bueno               Diretor Presidente    Diretor de Integração e Desenv. Institucional 
 
 
 
 

Dr. Danúbio Antônio de Oliveira             Dr. Walter Cherubim Bueno               
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COLABORADORES

O dia 19 de janeiro deste ano 
foi muito especial para os 
colaboradores da Unimed 

Araguaína. Em reunião com o presi-
dente Luiz Carlos de Oliveira e com o 
superintendente Cesar Augusto Delga-
do, eles acompanharam com atenção a 
apresentação do balanço de 2018, que 
trouxe resultados bastante positivos, e a 
definição de metas para 2019, traçadas 
com a participação de todos e visando 
ao crescimento da cooperativa.

A primeira reunião geral deste ano 
também foi marcada pelo reconheci-
mento do trabalho dos colaboradores 
que se destacaram em diversas áreas da 
cooperativa no ano passado. Valdirene 

Santos, Larissa Viana, Weslany Silva, 
Ravelli Lima, Wesley Correia, Savana 
Coutinho, Simony Coelho, Tereza Bar-
bosa e Vanessa Ataíde foram homena-
geados pela diretoria com um agradeci-
mento público e a entrega de brindes e 
de um Certificado de Reconhecimento.

Essa construção conjunta de me-
tas e plano de trabalho da cooperati-
va e o reconhecimento da atuação dos 
profissionais contribuem para a união 
da equipe e da diretoria, estimulam a 
participação de todos e fortalecem a 
Unimed Araguaína, gerando resultados 
positivos inclusive para os clientes, que 
são atendidos por um time integrado e 
comprometido.

Buscando alavancar seu número de 
clientes, que gira atualmente em torno 
de 12 mil pessoas, a Unimed Aragua-
ína contratou cinco novos represen-
tantes comerciais, que começaram a 
trabalhar no dia 2 de maio. A Diretoria 
de Mercado também firmou um con-
trato com a Federação Minas para o 
acompanhamento do Departamento 
Comercial da Unimed Araguaína nos 
próximos 12 meses.

O contrato foi assinado pelo dire-
tor de Mercado, Renato Azevedo, e o 
gestor Comercial da Federação Minas, 
Silvair Marques de Assis Azevedo, e 
prevê o treinamento da equipe de ven-
das. “É importante trabalharmos bem a 
captação e a retenção dos nossos clien-

tes, visando um crescimento contínuo 
e com sustentabilidade”, disse Renato 
Azevedo.

O primeiro treinamento foi minis-
trado por Silvair Azevedo entre os dias 
6 e 9 de maio e abordou assuntos, como 
análise da região, perfil dos vendedores, 
princípios de negociação comercial, ha-
bilidades de relacionamento e ética em 
vendas. Os novos colaboradores da área 
comercial terão o acompanhamento de 
perto do diretor de Mercado, da coor-
denadora de Cadastro e Vendas, do se-
tor de Recursos Humanos e da gerente 
Administrativa da Unimed Araguaína. 
Os representantes destas áreas partici-
param de uma reunião estratégica com 
Silvair Azevedo.

Os colaboradores da Unimed Araguaína começaram 2019 de 
uniformes novos. Uma forma de identificação da marca e de apre-
sentação dos trabalhadores da Unimed, os uniformes, que são troca-
dos anualmente, são desenvolvidos pela Unimed do Brasil e adota-
dos por todo o Sistema Unimed, em todos os Estados.

No dia 7 de janeiro, todos puderam estrear os novos modelos 
adotados neste ano e que trazem as cores cinza, verde e branco e 
peças diferentes das que vinham sendo usadas. Mas, a grande novi-
dade contemplou o público feminino, que recebeu com muita ale-
gria o novo modelo de vestido. A peça é mais confortável, elegante e 
adequada ao calor que predomina em Araguaína durante todo o ano.

Equipe de vendas tem treinamento 
com gestor da Federação Minas

Equipe estreia novos uniformes

Colaboradores recebem homenagem da diretoria 

Diretores e colaboradores: 
reconhecimento e homenagem

Reunião Estratégica: Diretor de Mercado, 
Renato Azevedo (esq.), Weslany Silva 

(Recursos Humanos), Savana Coutinho 
(coordenadora de Vendas) Silvair Marques 

(Federação Minas) e Valdirene Santos 
(gerente Administrativa)
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