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Prezados:

A Unimed Nordeste-RS adotou a metodologia GRI (Global Reporting Initiative) para elaborar o
Relatório de Sustentabilidade e de Gestão, adequando-se ao padrão de excelência
internacional sobre as práticas de relatórios empresariais e de sustentabilidade. Nesta edição,
que abordará as informações relativas ao Exercício 2014, a Cooperativa cumprirá as
orientações das novas diretrizes, que passarão a ser obrigatórias a partir de 2015, sendo
aplicáveis a todas organizações mundiais com enfoque na materialidade nos dois níveis de
relatório (Essencial ou Abrangente). As publicações, portanto, se tornarão mais
compreensíveis, objetivas e centradas em conteúdos estratégicos.
A materialidade compreende a consulta aos stakeholders (os públicos estratégicos da Unimed,
que abrangem médicos, beneficiários, funcionários, fornecedores, prestadores de serviços,
comunidade, governo e poder público), permitindo a escolha dos conteúdos e indicadores
considerados de maior interesse a fim de serem relatados. Por este motivo, estamos enviando
este link para responderem ao questionário acerca dos assuntos relacionados. Reforçamos
que nosso Relatório de Sustentabilidade e de Gestão está classificado no nível Essencial,
contendo os princípios, conteúdos e critérios para formatação.
Solicitamos atenção e participação de todos. A partir de suas respostas, a Unimed NordesteRS terá condições de desenvolver um relatório ainda mais padronizado e de acordo com as
necessidades, interesses e legitimidade dos públicos envolvidos, que fazem desta Cooperativa
uma singular reconhecida - pelo Sistema Unimed no Brasil – por suas boas práticas de gestão
e transparência, culminando na conquista do Selo Ouro de Governança Cooperativa, pelo 3º
ano consecutivo, e Selo Diamante em Sustentabilidade. O questionário preenchido pode ser
reencaminhado diretamente por meio deste link até 17 de dezembro de 2014.
Trabalhamos para que a comunidade, onde estamos inseridos, nos identifique como referência
em desenvolvimento sustentável na área da saúde, direcionando esforços para um único foco:
garantir o equilíbrio entre a saúde e as questões econômica, social, ambiental e cultural do
negócio. Esta postura reitera nosso compromisso e respeito às iniciativas internacionais, como
os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), o Pacto Global, constituído de
princípios que trabalham valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, padrões
trabalhistas, de meio ambiente e combate à corrupção, e os Princípios Cooperativistas (como
o “Interesse pela Comunidade: Preocupação para o desenvolvimento sustentável das
comunidades”).

Certos de sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,

Dr. Carlos Castellano Silveira
Presidente
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