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Evento organizado e realizado pela Associação dos Hospitais do Estado
de Goiás faz de 2019 como um marco na promoção do conhecimento e
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Mais um ano se finda e a AHEG orgulha-se de continuar fazendo história.
Com dedicação à causa e amor ao negócio hospitalar, investiu na promoção
da disseminação do conhecimento de ponta, trazendo importantes nomes
para palestras direcionadas aos seus associados, por meio do Encontro de
Gestores.
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O evento, realizado mensalmente na sede da AHEG, reuniu centenas de
gestores durante o ano de 2019, trouxe temáticas relevantes e pertinentes,
discutidas nos mais importantes eventos da Saúde em todo o mundo na
atualidade. O Encontro de Gestores agradou o associado e tem contribuído
para o crescimento e o desenvolvimento de nossos hospitais.
O sucesso do projeto coloca-o definitivamente no calendário de nossas
ações para 2020. Nesse sentido, muitas novidades estão sendo preparadas
para o ano vindouro. Além, claro, dos esforços contínuos investidos nas
relações em prol de políticas públicas e ações que visem a melhoria do
contexto político, econômico e social em que estão inseridos os nossos
hospitais.
Que 2020 seja um ano de grandes conquistas em todos os sentidos, para
nossos hospitais e famílias, com muita saúde e prosperidade. Esses são os
nossos votos a todos associados AHEG.

Distribuição Gratuita
TDA Comunicação e Assessoria Ltda
CNPJ: 11.839.908/0001-00
tdacomunicacao@gmail.com
(62) 3087 7869

Dr. Adelvânio Francisco Morato
Presidente da AHEG

RETROSPECTIVA

Encontro de Gestores
Evento organizado e realizado pela Associação dos Hospitais do Estado de Goiás faz de 2019
como um marco na promoção do conhecimento e estudos de cases de sucesso
Por Viviã de Sousa
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A Associação dos Hospitais do Estado de Goiás (AHEG) realizou, em 2019, dez Encontros dos Gestores Hospitalares do
Estado de Goiás, que marcaram a agenda dos executivos da
Saúde em busca de troca de experiências, construção da informação, relacionamentos e debates sobre o Setor.

Fevereiro foi o começo desse importante marco e dessa trajetória para a nossa instituição, e no dia 27/02/2019
aconteceu o encontro com o tema “Tecnologia para redução de custos hospitalares”, objetivando discutir a implementação da tecnologia como estratégia para redução de
custos operacionais. O evento contou com os apoiadores
Unimed Goiânia e Algar Telecom, que acreditaram no diferencial dessa iniciativa para o fortalecimento da gestão
hospitalar. Foram quatro grandes palestrantes: Adriano F.
Barbosa, supervisor de Tecnologia da Informação do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia
(HUGOL); Júlio César Mendes, diretor comercial da Soluti;
Raphael Castro, diretor comercial da Wareline; e Valmir Júnior, diretor da MV.

RETROSPECTIVA

Já o encontro realizado no dia 30/04/2019 teve como foco
o tema “O futuro do atendimento ao paciente na era da informação”, e contou com o apoio da MV Sistemas e com três
grandes palestrantes: Daennye Bezerra, gerente de Produto
da Área Assistencial da MV; Paulo Lísias Salomão, doutor em
Informática em Saúde, fundador e CEO da Katu, empresa
que criou o primeiro PEP na web do Brasil; e Rodrigo Teixeira Aquino, presidente da Americas Health.

Encontros realizados mensalmente trouxe especialistas para
apresentar cases de sucesso e debater as mais atuais temáticas do
universo hospitalar

“Medicamentos do futuro” foi o tema abordado nas palestras realizadas em 29/05/2019. O encontro teve o apoio da
ITH Pós-Graduação. Dois renomados especialistas palestraram sobre o tema: Alexsander Augusto da Silveira, pós-doutor na área de Epigenética para Irradiação do HIV-I na
GlaxoSmithKlaine; e Rose Alves, gerente comercial de Medicamento da Medcomerce.
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O encontro do dia 27/03/2019 apresentou o tema “Como
desenvolver líderes no Setor Saúde e engajar colaboradores”, tendo o apoio da ITH Pós-Graduação e contando com três grandes palestrantes: Bruna Morato, Gestora
Hospitalar; Karina Pimentel, vice-presidente da ABRH de
Goiás; e Igor Bezerra, gestor de Qualidade e Inovação e
Pesquisa do CDI.

“O paciente virtual e o futuro da Medicina” foi o tema abordado no encontro de 26/06/2019, tendo como apoiadores
MV Sistemas, ITH Pós-Graduação, Unimed Goiânia e Algar
Telecom. Foram quatro palestras especiais com os executivos do Setor Saúde: Sergio Baiocchi Carneiro, diretor de
Mercado de Marketing da Unimed Goiânia; May Socorro
Martinez Afonso, doutora em Medicina Tropical e Saúde
Pública na área de Concentração e Epidemiologia; Carlos

RETROSPECTIVA
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Henrique S. Pedrotti, médico cardiologista especialista em
Ciência de Dados pela Johns Hopkins University; e Cairo Cabral Garcia, engenheiro de Soluções de Cibersegurança que
atua há 22 anos na área de Telecomunicações.

“Governança e hotelaria hospitalar” foi o tema abordado
no encontro realizado no dia 25/09/2019, contando com
os apoiadores Sicoob Unicentro Brasileira, Apoio Ecolimp, K
SMART Contabilidade e Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH). Os palestrantes
Bia Gadia, arquiteta e urbanista, proprietária das empresas
Bia Gadia Arquitetura e Bia Gadia Store; Thalita Lellice, diretora nacional de Relações Institucionais da ABDEH; Daniel
Paiva de Oliveira, supervisor de Governança no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo;
e Eugélia Wolmann Zortéa, coordenadora de Hotelaria do
Hospital Brasília, apresentaram palestras e cases inspiradores para os líderes que marcaram presença no encontro.

O encontro de 28/08/2019 apresentou os temas “Comunicação e gestão da imagem dos hospitais e das clínicas” e
“Tendências e desafios dos hospitais”, e teve como apoiadores MV Sistemas, Sicoob Unicentro Brasileira e Apoio Ecolimp. O evento trouxe, em seu time de palestrantes: J. Antônio Cirino, gerente de Qualidade, Riscos e Compliance do
HUGOL/AGIR; Renato Pascowitch, diretor comercial do Grupo Apoio Ecolimp, graduado em Marketing e Economia; e
Andréa Prestes, Personal & Professional Coaching, Executive
& Business Coaching e Positive Coaching, que apresentou
o trabalho destaque da Federação Brasileira de Hospitais
(FBH), o Manual do Gestor Hospitalar.

que acredita
que o carinho
faz a diferença
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RETROSPECTIVA

Em 27/11/2019 o tema destaque foi “Gestão de custos hospitalares”. O encontro teve o apoio do Sicoob Unicentro Brasileira, da Algar Telecom e da K SMART Contabilidade. Os palestrantes, Luiz Sampaio, diretor administrativo e financeiro
do HUGOL/AGIR; Ivan Lima, CEO do grupo KBL Contabilidade; e Caroline Regina dos Santos, advogada especialista
em Direito da Saúde e Médico, enriqueceram o evento com
suas apresentações, cases e debates.

E, para encerrar o calendário de atividades dos Encontros dos Gestores Hospitalares de 2019, o evento do dia
04/12/2019 teve um convidado muito especial, o Dr. Francisco Balestrin, presidente do IHF, membro da ANAHP e presidente do CBEXs, que palestrou sobre o tema “Gestor na
saúde 4.0”, destacando os principais períodos da gestão
no Setor Saúde e demonstrando as características do novo
modelo para o futuro da gestão no setor hospitalar. O encerramento do calendário contou com a maior parte dos
membros da diretoria da AHEG, associados, palestrantes,
apoiadores e convidados especiais.
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“Gestão de pessoas no Setor Saúde” foi o tema abordado
em 30/10/2019 e que teve o apoio do Sicoob Unicentro
Brasileira, da Apoio Ecolimp e da K SMART Contabilidade.
O evento trouxe, em seu time de palestrantes, Sanny Alves
Andrade, gerente de Recursos Humanos do HUGOL; Guillermo Sócrates, gerente de Atendimento ao Paciente e coordenador da Coreme do HUGOL; Amanda Machado, administradora de empresas e sócia da Evolotus Gestão Humana
Empresarial; e Barbara Magalhães, diretora da Evolotus Gestão Humana Empresarial e consultora e parceira da KBL Accounting Contabilidade Empresarial.

“2019 foi um ano de muito aprendizado, troca de experiências, relacionamento e discussões sobre as principais temáticas do Setor Saúde. Conseguimos reunir associados,
gestores, líderes e palestrantes para somarmos esforços
nessa troca de experiências com o objetivo de desenvolver
e evoluir o segmento, gerando mais qualificação, resultado
e oportunidade para a melhoria do atendimento prestado
aos pacientes. Agradecemos o apoio de todos esses parceiros especiais, que nos ajudaram a realizar, em 2019, essas
ações inovadoras e diferenciadas. E, em 2020, queremos expandir nossos temas, parcerias e apresentações, melhorando cada vez mais a qualidade dos serviços prestados por
todos os hospitais do Estado de Goiás”, destacou Adelvânio
Francisco Morato, presidente da FBH e da AHEG.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Vigilância e luta
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Essas são as palavras-chave no direcionamento de trabalho realizado pelo Departamento Jurídico
da AHEG. Acompanhe no texto escrito pelo advogado da associação, Leonardo Rocha Machado
Mais um ano findando e é importante falar sobre nossas lutas, conquistas e expectativas para o próximo ano. A assessoria jurídica da AHEG manteve a luta para ver respeitadas
as decisões judiciais que desobrigam seus associados a não
submeter à Resolução 02/2018 da CMED, o que impactaria
sobremaneira o faturamento dos mesmos. Neste ano lutou
incessantemente para ver respeitada a não obrigatoriedade
de contratação de responsável técnico farmacêutico para
hospitais com menos de 50 leitos. No Estado de Goiás, só
os associados da AHEG tem esse direito.
Estamos lutando para derrubar a lei que proíbe, no Município de Goiânia, a cobrança de taxa pelo uso do ar condicionado, frigobar e TV; mantivemos uma luta incansável nos
Tribunais para cessar os abusos praticados pelos Procons,
Vigilâncias Sanitárias e Conselhos, que no afã cego pela defesa dos seus e das suas categorias, passa por cima da lei
e desrespeita o direito dos associados. Temos várias lutas em andamento, questionamos junto à Procuradoria da
República uma maior ponderação na fiscalização trabalhista sobre os associados; lutamos pela redução da alíquota
de ICMS sobre a energia dos hospitais; conseguimos a não

cobrança de taxa de funcionamento para o exercício 2020;
buscamos uma maior clareza sobre o que fazer com as colaboradoras gestantes e lactantes para não impactar os associados. Estas e muitas outras são as demandas defendidas
pela AHEG, que no próximo ano se manterão.
A AHEG está vigilante, seja nos temas acima indicados, sejam nos que vão surgindo. No começo de ano é sempre importante ficarmos atentos, pois
alguns abusos podem ocorrer
na liberação de alvarás, nas exigências para funcionamento,
por isso o associado deve ter
em mente que quanto mais
formalizadas forem suas pretensões sobre o poder público,
melhor, pois para atuação célere e eficiente da assessoria jurídica da AHEG, todos os pleitos devem ser formalizados e
protocolados, facilitando assim Dr Leonardo Rocha
Assessor Jurídico da AHEG
nossa atuação.

PRÊMIO

Jornalistas são
contemplados pelo
Synapsis
Em sua 5ª edição, a premiação já reconheceu 20 importantes reportagens do setor

dade jornalística para a evolução dos serviços de saúde no
país e ressaltou a contribuição que o prêmio dá ao debate
propositivo.

Foto: Jose Roberto Comodo

Uma noite marcada por homenagens, reencontros e reconhecimentos. Assim foi a cerimônia da 5ª edição do Prêmio
Synapsis FBH de Jornalismo, realizada na noite desta terça-feira, 12, em Brasília-DF. O evento, promovido pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e suas associadas, registrou
a presença de importantes lideranças políticas, institucionais e governamentais, além de um grande número de profissionais de diferentes veículos da imprensa nacional. Em
seu quinto ano consecutivo, a premiação já se consolida
como o principal reconhecimento a trabalhos jornalísticos
voltados à temática da saúde.
O prêmio Synapsis laureou, com um troféu simbólico, as
quatro melhores reportagens, de um universo de 175 inscritas, nas categorias: TV, impresso, internet e rádio. Para isso,
uma comissão julgadora, composta por três profissionais
de impressa renomados, criteriosamente escolhidos pela
FBH, analisou detalhadamente cada produção e escolheu
as melhores em cada área.
No discurso de abertura solene, o presidente da FBH, Adelvânio Francisco Morato, destacou a importância da ativi-
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Por Comunicação FBH

Presidente da AHEG e da FBH, dr. Adelvânio Francisco Morato com
deputados durantes cerimônia do Synapsis
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Fotos: Jose Roberto Comodo

PRÊMIO

Diretoria da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), realizadora do Prêmio Synapsis

“A produção do conhecimento, o compartilhamento de
conteúdos e o desenvolvimento do senso crítico em torno
do funcionamento do setor são vetores sem os quais a Saúde jamais poderá evoluir ao grau a que tanto almejamos.
Foi com essa visão que criamos, há sete anos, em 2012, a
Revista Visão Hospitalar, hoje um dos principais veículos de
promoção de conteúdo do setor. E, em 2015, com o objetivo de evidenciar os importantes temas da saúde nos principais veículos de comunicação do país, e fazer dele um assunto recorrente nas rodas jornalísticas, criamos, então, o
‘Prêmio Synapsis FBH de Jornalismo’”, disse Morato.
O presidente da Comissão de Seguridade Social e Família,
da Câmara dos Deputados, o deputado Federal, Antônio
Britto (PSD- BA), também ressaltou a importância do prêmio, ao possibilitar uma maior aproximação entre profissionais de imprensa e atores que constroem a saúde.

Diretores do Sicoob prestigiaram a premiação. Eles ladeam o
presidente da AHEG, dr. Adelvânio Francisco Morato, e o tesoureiro da
associação, dr. Fernando Honorato

PRÊMIO

Foto: Jose Roberto Comodo

FBH está de parabéns porque aqui também demonstra a
sua importância para saúde brasileira. Uma instituição de
décadas e décadas, bem organizada, bem coordenada e
bem representada pelo seu presidente, que sabe se articular e sabe fazer, sobretudo, relacionamento em Brasília”.

Reconhecimento

“Esse prêmio realizado pela FBH é fundamental para que
possamos ter o reconhecimento do setor para os que comunicam o setor. Eu faço questão de prestigiar todos os
anos , essa já é a quinta edição, e me deixa muito feliz ver a
FBH produzindo esta interrelação entre os atores que fazem
a saúde brasileira”, disse o parlamentar.
Esse estreitamento na relação com jornalistas também foi
destacado pelo deputado Darcísio Perondi (MDB-RS). “A

“Jornalismo não é apenas para falar dos problemas. A saúde é uma área que merece muito a atenção de nós jornalistas. Fizemos uma série de três reportagens, que abordaram
um tema que mexe muito comigo, particularmente, que é
a doação de órgãos. Esse é um tema que precisa ser melhor
discutido em todo país e nós jornalistas podemos dar a nossa contribuição. As pessoas precisam compreender melhor
a doação de órgãos, que é um fim de uma vida, mas que
pode ser o recomeço para outra”, destaca Aldene Lopes, da
Rádio CBN-Goiânia, vencedora na categoria Rádio.
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Vereador Lucas Kitão (segundo da direita para a esquerda) marcou
presença no evento

Os vencedores desta edição do Prêmio Synapsis foram unânimes ao destacar, por um lado, o estímulo que a premiação confere ao trabalho jornalístico, e, por outro, a responsabilidade que os profissionais de impressa assumem com
os temas abordados.
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PRÊMIO

A vencedora da categoria TV, a repórter da TV Globo Minas,
Tábata Poline, também ressaltou o nível da premiação e dos
jornalistas que concorreram ao prêmio nesta edição. “Estou
orgulhosa e um tanto surpresa com o resultado. A gente
sabe do nível dos jornalistas que competiram, a qualidade
das reportagens inscritas, e isso só aumenta a vontade de
continuar fazendo esse trabalho. Porque defender as práticas do SUS e, principalmente, as pessoas que precisam do
SUS, que é o que a gente trouxe nessa reportagem, é uma
causa muito nobre, e que precisa ser falada”.
A qualidade das reportagens produzidas e a grande variedade de temas explorados também chamaram a atenção
dos jurados. Para Lourenço Flores, editor de Política do Portal Metrópoles, as produções mostraram um elevado nível,
o que tornou o processo de escolha dos vencedores ainda
mais difícil. “O prêmio Synapsis é uma iniciativa de reconhecimento a um trabalho que a gente faz com muita dedicação e que, as vezes, é tratado como algo rotineiro. Mas, ele
não é rotineiro. Principalmente se tratando de um tema tão
delicado como a saúde. Vejo nesse estímulo da FBH algo
muito grandioso”.

O crescimento expressivo do prêmio também foi destacado por Anderson Nascimento, que é diretor da Hapvida, entidade que patrocina o Prêmio Synapsis desde a sua primeira edição, em 2015.
“A Hapvida tem uma missão que é melhorar a vida das
pessoas. E o prêmio Synapsis quando estimula jornalistas
a produzirem sobre temas variados do universo da saúde,
o objetivo não é outro senão também melhorar a vida das
pessoas. Então acredito que essa sinergia entre a Hapvida
e o prêmio Synapsis tem dado certo e a cada ano o que
vemos é o prêmio crescer e ficar ainda mais importante.
Estamos muito felizes com essa parceria”, frisou Anderson
Nascimento.

Homenagens
A noite de cerimônia do Prêmio Synapsis também foi marcada por homenagens. A FBH e a ‘Feira Hospitalar’ receberam, da Casa Real Gomes, os títulos nobiliárquicos de honra
pelos serviços prestados pelas instituições na área da saúde.
Os títulos foram entregues pela princesa do Ministério dos
Serviços Humanitários da Casa Real do Sultanato do Noron
Kapatagan Valley, Verônica Magalhães Raimundo, e pelo
chefe da Casa Real Gomes, Eduardo Hanry Hermosilla Gomes, ao presidente da FBH, Adelvânio Morato, e ao representante da Hospitalar, Rodrigo Moreira.

Presenças

Grandes vencedores do Prêmio Synapsis, dentre eles a jornalista
Aldene Lopes, da rádio CBN de Goiânia (de vermelho)

Estiveram também presentes na cerimônia de premiação a
presidente da Frente Parlamentar da Saúde, deputada Carmem Zanotto (CIDADANIA-SC); a deputada Federal, Geovania de Sá (PSDB-SC); o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro,
além dos presidentes das Associações Estaduais que compõem a Federação Brasileira de Hospitais.

HOMENAGEM

Comenda
Nabyh Salum
AHEG indica nome de Sebastião Célio para homenagem
aos profissionais de destaque na medicina goiana

Natural de Caldas Novas (GO) e formado em Medicina pela
Universidade Federal de Goiás (UFG), Sebastião Célio Rodrigues da Cunha é fundador e membro da Federação Latino
Americana de Queimaduras (FELAQ) e da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), onde já ocupou cargos como
Representante para Assuntos Federais na diretoria nacional
e Presidente da Regional Goiás.

sócios-fundadores do Hospital e Maternidade Vila Nova, e o
Dr. Salomão Rodrigues Filho, que é Diretor Geral da Pax Clínica Psiquiátrica - Instituto de Neurociências.
A solenidade ainda faz parte das comemorações do Dia do
Médico, celebrado anualmente no dia 18 de outubro. Também foram homenageados nessa terceira edição da entrega do prêmio, os médicos Eduardo Santana, Joaquim Caetano de Almeida Neto, Sebastião Euric de Melo Souza e
Celmo Celeno Porto.
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O fundador e diretor geral do Hospital de Queimaduras,
em Anápolis, Dr. Sebastião Célio Rodrigues da Cunha, foi indicado pela Associação dos Hospitais do Estado de Goiás
(AHEG) para receber a Comenda Nabyh Salum neste ano.
Ele foi um dos cinco profissionais de destaque na medicina
goiana homenageados em sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), no dia 21
de outubro.

Ele também integra a Internacional Society for Burns Injuries (ISBI) e a Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
Além disso, Cunha já foi médico do Pronto Socorro para
Queimaduras de Goiânia e do Serviço de Queimados do
Hospital das Clínicas da UFG e participou efetivamente da
diretoria da AHEG e da Associação dos Hospitais de Anápolis, entre outras entidades representantes do setor da saúde
privada na cidade de Anápolis e no Estado de Goiás.

A AHEG, que é uma das cinco entidades responsáveis pela
escolha dos homenageados, faz questão de dedicar uma
atenção especial ao médico que passou pela gestão hospitalar, em suas indicações. Nos outros anos, a associação
homenageou o Dr. Ary Monteiro do Espírito Santo, um dos

Foto: Marcos Kennedy

A comenda foi entregue pelo propositor da honraria, o médico e deputado Helio de Sousa, e pelo tesoureiro geral da
AHEG e membro do Conselho Fiscal Efetivo da Federação
Brasileira de Hospitais (FBH), Dr. Fernando Antônio Honorato da Silva e Souza, que também compôs a Mesa Diretiva. Criada em 2017, a homenagem tem o objetivo de valorizar e reconhecer profissionais de destaque na promoção,
proteção, organização da classe e defesa da medicina em
Goiás.

Tesoureiro da AHEG, dr. Fernando Honorato e deputado Hélio de
Sousa entregam comenda ao médico Sebastião Célio

ASSOCIADO AHEG

30 anos em prol da
Medicina Humanizada
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Localizado em Aparecida de Goiânia, Hospital São Silvestre oferece serviços das mais diferentes
áreas médicas através de consultas, exames laboratoriais e cirurgias, com atuação
de profissionais especializados
Humanizar o atendimento médico, levando aos pacientes a
experiência de conforto e segurança. Este é o propósito do
Hospital São Silvestre, que comemora 30 anos de atuação
no mercado com milhares de atendimentos e de diagnósticos. O estabelecimento, que desde 04 de abril de 1989 está
situado no bairro Vera Cruz, oferece serviços das mais diferentes áreas médicas para habitantes de Aparecida de Goiânia e região metropolitana, bem como do Estado de Goiás
e demais regiões do país.
Atualmente, o corpo clínico do hospital é formado por cerca de 20 médicos, entre angiologistas, cardiologistas, clínicos, ginecologistas e obstetras, infectologistas, neurocirurgiãos, neurologistas, nutricionistas, ortopedistas, pediatras
e urologistas. No local, além de consultas com profissionais
especializados e qualificados, os pacientes têm acesso a ci-

rurgias, serviços de UTI e internações em geral e a um moderno pronto-socorro 24 horas.
Tomografia computadorizada, eletroencefalograma, raio-x, eletrocardiograma, ultrassom e testes laboratoriais também podem ser realizados em uma estrutura própria para
exames e diagnósticos que funciona dentro da unidade. Os
atendimentos no Hospital São Silvestre são feitos de forma
particular, por meio de planos de saúde ou ainda pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em uma estrutura física composta por consultórios e 70 leitos, entre apartamentos, enfermarias e UTI.
O estabelecimento é um dos associados da Associação dos
Hospitais do Estado de Goiás (AHEG), que atualmente representa mais de 300 hospitais e clínicas particulares na capital e em diversos municípios do interior goiano.

PROTEJA
O QUE TEM
MAIS VALOR
PARA VOCÊ.

SEGUROS DO SICOOB
Oferecer e receber proteção é algo que conforta e faz feliz. E você
já parou para pensar que quem valoriza a cooperação também
pode ter a melhor proteção? Por isso, conte com os Seguros do
Sicoob para proteger as pessoas que você ama e os bens que você
conquistou. Procure a Sicoob UniCentro Brasileira.

Somos feitos
de valores.

Central de Atendimento: (62) 3221-2000
sicoobunicentrobrasileira
Acesse: sicoob.com.br
Central de Relacionamento Sicoob Seguros - Capitais e regiões metropolitanas: 3003 5262 | Demais localidades: 0800 725 8285 - Atendimento 24 horas | Ouvidoria: 0800 725 0996 - de segunda a sexta, das 8h às 20h | ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - de segunda a sexta, das
8h às 20h. Seguros Auto garantido pelas as seguradoras: Azul CNPJ 33.448.150/0001-11 Processo Susep 15414.001055/2004-84; HDI CNPJ 29.980.158/0001-57 Processo Susep 15414.001197/2004-41; Liberty CNPJ 61.550.141/0001-72 Processo Susep 15414.100331/2004-96; 15414.901089/2015-23; Mafre CNPJ
61.074.175/0001-38 Processo Susep 15414.100326/2004-83; Porto Seguro CNPJ 61.198.164/0001-60 Processo Susep 15414.100233/2004-59 e Tokio Marine CNPJ 33.164.021/0001-20 Processo Susep 15414.100335/2004-74. Seguros residencial: garantido pelas as seguradoras: Mafre CNPJ 61.074.175/0001-38. Processo
Susep 15414.004191/2004-26; Processo Susep 15414.000691/2007-31; Processo Susep 15414.004191/2013-05; Porto Seguro CNPJ 61.198.164/0001-60; Processo Susep 15414.002288/2005-85; Processo Susep 15414.002485/2005-02 e Tokio Marine CNPJ 33.164.021/0001-20 Processo Susep 15414.100910/2004-39.
Seguro empresarial garantido pelas as seguradoras: Mafre CNPJ 61.074.175/0001-38. Processo Susep 15414.004672/2004-31; Processo Susep 15414.003010/2006-14; Processo Susep 15414.901789/2013-56; Porto Seguro CNPJ 61.198.164/0001-60. Processo Susep 15414.002287/2005-31 e Tokio Marine CNPJ
33.164.021/0001-20 Processo Susep 15414.901640/2014-58. Seguro Rural garantido pelas seguradoras: Mafre Seguradora S.A. Máquinas e Equipamentos CNPJ 61.074.175/0001-38. Processo Susep 15414.004224/2004-38. Processo Susep 15414.004385/2004-21; 15414.004309/2004-16. Processo Susep
15414.004891/2007-63; 15414.004307/2006-99. Sancor Multirrisco Rural CNPJ 17.643.407/0001-30. Processo Susep 15414.900040/2013-91. Seguro Renda Protegida planos garantidos por Montegeral Aegon Seguros e Previdência S.A. CNPJ 33.608.308/0001-73. Processo Susep 15414.002505/2011-85. Seguro
Prestamista planos garantidos por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. CNPJ 26.314.512/0001-16. Processo Susep Prestamista Pessoal 15414.901213/2016-31. Processo Susep Prestamista Rural 15414.901216/2016-75. Seguros Vidas seguro de vida individual plano garantido por Sicoob Seguradora
de Vida e Previdência S.A. CNPJ 26.314.512/0001-16 Processo Susep 15414.901289/2016-67. Seguro de Vida Mulher plano garantido por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. CNPJ 26.314.512/0001-16. Processo Susep 15414.901289/2016-67. Seguro de Vida Simples plano garantido por Sicoob Seguradora
de Vida e Previdência S.A. CNPJ 26.314.512/0001-16. Processo Susep 15414.900006/2017-41. Seguro de Vida Empresarial plano garantido por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. CNPJ 26.314.512/0001-16 Processo Susep 15414.900004/ 2017-51. Seguro de Vida Master plano garantido por Montegeral Aegon
Seguros e Previdência S.A. CNPJ 33.608.308/0001-73. Processo Susep 15414.003037/2012-47. O registro desses planos na Susep não implica, por parte desta autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

