
 

 

 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO  
Exercício de 2018 

 

A Unimed Varginha Cooperativa de Trabalho Médico, exercendo sua gestão cooperativista, 
torna público seus resultados do ano findo de 2018 e ressalta os pontos mais marcantes de seu 
realacionamento com seus cooperados e com a comunidade varginhense. Novamente, a 
cooperativa alcançou a melhor nota no indicador econômico financeiro de seu órgão regulador, a 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

Ter sua administração na categoria ótima, demonstra que os passos dados por sua liderança 
estão no caminho certo. Como parte de sua governança cooperativista, a Unimed Varginha 
retomou seu programa de relacionamento com seus cooperados, com o objetivo de fortalecimento 
de seu quadro social. Intensificando esse processo de transparência foi lançado o Aplicativo 
Minha Unimed também aos médicos cooperados, como um canal oficial das informações da 
cooperativa. 

Em seu relacionamento com a comunidade, por mais um ano a Unimed Varginha empenhou-se 
na realização de seus projetos socioambientais, com o intuito de trabalhar os objetivos do milênio 
segundo a ONU e os princípios cooperativistas. Alguns dos trabalhos desenvolvidos no ano de 
2018:  

Bebêmed:  93 gestantes participaram do curso sobre os cuidados à gestação e primeiros cuidados 
com o bebê recém-nascido. Além de fomentar o conhecimento ao cuidado à vida, o Bebêmed cria 
um elo emocional com clientes e comunidade, estando a Unimed Varginha presente neste 
momento tão especial da família varginhense. 

Encontro de Cuidadores:  Atendendo a uma demanda da comunidade, a cooperativa realizou o 
5º Encontro de Cuidadores, promovendo 10 noites de palestras sobre temas relacionados ao 
cuidado do idoso e pessoa acamada. As inscrições foram limitadas a 25 participantes. 

Vôlei Nafe:  400 adolescentes formam a liga de vôlei feminino e futsal NAFE, na cidade de São 
Gonçalo do Sapucaí. Incentivando o esporte, a Unimed Varginha também se faz presente nas 
comunidades de suas seccionais. O projeto de cunho esportivo e social é destaque, revelando 
jovens talentos.  

Unis Cesul : Em um patrocínio inovador a Unimed Varginha foi a patrocinadora master do 
Conselho Empresarial do Sul de Minas – Unis Cesul. Neste projeto a cooperativa pode estar 
próxima dos principais empresarios da região, incentivando o aprimoramento educacional das 
empresas. 

Unis Sênior : Foi mantida a parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas para a realização 
das aulas do Unis Sênior, promovendo a qualidade de vida na melhor idade. 

Varginha Acessível:  Parceira do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, a Unimed Varginha é uma das patrocinadoras do Varginha Acessível. O evento anual 



 

 

 

conscientiza a população sobre as dificuldades sociais e assistenciais que a pessoa com 
deficiência enfrenta em seu dia-a-dia.  

Em sua prestação de serviços a Unimed Varginha comemorou os investimentos em seu hospital 
próprio, permitindo a entrega da reforma de sua UTI – Unidade de Terapia Intensiva e reforma de 
seu Centro Cirúrgico, além da aquisição de novos equipamentos médicos um investimento total de 
quase R$ 3 milhões.  

O resultado deste investimento foi a avaliação do Hospital Humanitas Unimed nota 9A, pelo MG 
HOSP - programa de qualificação hospitalar, garantindo seu lugar entre os 25 melhores hospitais 
de Minas Gerais. Todas essas conquistas e seus resultados financeiros foram apresentados aos 
seus cooperados por meio do Relatório de Gestão 2018 e em sua Assembleia Geral Ordinária – 
AGO realizada no dia 21 de março de 2019. 

Na assembleia em questão foram apresentados todos os pontos de decisão da diretoria executiva 
e  apresentados os valores de sobra a serem destinados. Ficando assim encaminhados: 
6.456.844 foi incorporado ao capital social dos cooperados de forma igualitária e 1.250.000 será 
distribuido proporcionalmente às operações realizadas pelos associados. 

Tendo cumprido seus objetivos do ano anterior, a Unimed Varginha empenhará seus esforços do 
ano de 2019 na entrega de serviços de atenção primária à saúde e melhoria de seus processos 
em geral. Para que cada vez mais possa ser uma referência em cuidado à vida.  
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