Manual de Integração

Novos Cooperados

Seja bem vinda (o)!

Muito bom contar com você em nossa cooperativa
que a partir de agora também é sua.
Bom que existam profissionais que entendem e
estão dispostos a cooperar para o benefício de
todos os colegas e das pessoas que usufruem de
nossos serviços.
Bom que seja um desses profissionais. Esperamos
que aqui possa encontrar e ajudar a promover um
ambiente saudável para desempenhar seu trabalho
e os objetivos da profissão que escolheu.
Abaixo, seguem uma série de informações que a (o)
ajudarão a entender melhor sobre a UNISER e a
desempenhar melhor seu papel dentro dela.

1. O que são as cooperativas?

As cooperativas são associações autônomas de
pessoas que se unem voluntariamente para
satisfazer aspirações e necessidades econômicas,
sociais e culturais comuns a seus integrantes.
Constituem-se em empresas de propriedade
coletiva, a serem geridas democraticamente.
O cooperativismo está presente no mundo inteiro,
gerando soluções e benefícios para mais de 800
milhões de pessoas.
www.ocesp.org.br/cooperativismo

2. História da UNISER

A UNISER da Baixa Mogiana foi fundada em
setembro de 2000 com sede em Mogi Mirim – SP
como resultado da união de profissionais das áreas
de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e
Terapia Ocupacional e, posteriormente, de
Nutrição com a intenção de fortalecer a atuação
profissional destas categorias visando oferecer à
comunidade, atendimento integrado de qualidade
e promovendo a melhoria da saúde.

3. Canais de Comunicação

19-3862-9416 e 19-3549-0618
19-99990-2114
www.uniserbaixamogiana.com.br
atendimento@uniserbaixamogiana.com.br
cooperativauniserbxm@terra.com.br
/uniserbaixamogiana

4. OCESP e SESCOOP

A UNISER possui registro na OCESP. A Ocesp
(Organização das Cooperativas do Estado de São
Paulo), desde sua constituição, em 1970, defende e
divulga os benefícios e os princípios do cooperativismo, por meio de ações de representação,
educação, orientação, comunicação e integração.
O SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo) surgiu em 1999 com o objetivo
de contribuir para a revitalização das cooperativas
paulistas, funcionando como um grande aliado
cultural, econômico e social. Nesse primeiro
momento, o maior desafio era aprimorar a gestão
dos empreendimentos cooperativistas, tornando-os mais competitivos em um mercado em
constante transformação.
Todo cooperado UNISER, pode realizar os cursos
oferecidos pelo SESCOOP de forma gratuita. Entre
no site e veja os cursos oferecidos, as datas e os
locais.
www.ocesp.org.br
www.sescoopsp.org.br

5. Assembleias

As Assembleias Gerais da Cooperativa são a
Ordinária, a Extraordinária e a Especial. São órgãos
supremos da cooperativa e dentro dos limites da lei
e do Estatuto da UNISER, responsáveis por todas as
decisões de interesse da Cooperativa.
5.1. Assembleia Geral Ordinária.
A Assembleia Geral Ordinária realiza-se, anualmente, nos 03 (três) primeiros meses do ano,
após o término do exercício social. Nela são
discutidos assuntos importantes para a Cooperativa. E nela são discutidas e votadas as ações para
o bom andamento da UNISER. Nesta assembleia
também acontecem eleições para Diretoria e
Conselhos quando for o caso.
5.2. Assembleia Geral Especial.
A Assembleia Geral Especial é realizada no segundo semestre e visa passar aos cooperados a
situação da Cooperativa desde a Assembleia
Geral Ordinária.
5.3. Assembleia Geral Extraordinária.
A Assembleia Geral Extraordinária é realizada
sempre que necessária e poderá deliberar sobre
qualquer assunto de interesse e necessidade da
Cooperativa.

6. Nossos Parceiros

Nestes anos de trabalho, conquistamos vários
parceiros comerciais com quem trabalhamos e para
quem prestamos serviços através de atendimentos
clínicos nas categorias que integram a UNISER.
Hoje nossos parceiros são a UNIMED da Baixa
Mogiana, a OPTUM, a TENNECO, a AFUNCAGEX, a
CAASP, a ACIMM, a ACIMG, a ARTDATA, a APEOESP
entre outros.

7. Diretoria Executiva

Faz parte do Conselho de administração e é composta por 3 Diretores sendo, o Presidente, o Vice
Presidente e o Superintendente que de acordo
com suas atribuições, administram as contas da
Cooperativa, as relações comerciais e os interesses
dos cooperados.

8. Conselho de Administração

Órgão formado pela Diretoria Executiva e por
outros cinco cooperados sendo três efetivos e dois
suplentes que junto com os Diretores, discutem,
sugerem e resolvem os assuntos de interesse da
UNISER.

9. Conselho Fiscal

Sua missão é fiscalizar as ações da Diretoria e as
contas da Cooperativa. É constituído de três membros efetivos e três suplentes eleitos anualmente.

10. Afastamentos e Licenças

Será concedida isenção total de taxa de
manutenção nos casos de afastamento por doença
e licença maternidade com apresentação mensal de
comprovante do INSS. O cooperado deverá apresentar documento assinado solicitando afastamento e anexar comprovante do INSS.

11. Seguro de Acidentes de Trabalho

Por conta da Lei 12.690, contamos hoje com um
Seguro de Acidentes de Trabalho individual para
cada cooperado UNISER da Baixa Mogiana.
Tenha mais informações na sua apólice.

12. Planos de Saúde e Odontológico

A UNISER disponibiliza aos seus cooperados um
convênio empresarial como a UNIMED e a
UNIODONTO. Esses benefícios geram um bom
desconto no valor do plano quando comparado ao
plano pessoa física. Peça mais informações na
UNISER.

13. RAR – Repouso Anual Remunerado

Trata-se de cumprimento da Lei 12.690. Mensalmente, serão descontados 3% (decidido em assembleia) de sua produção e depositado numa conta
para esse fim. Anualmente você receberá esse
valor acumulado de volta sem juros conforme determina a lei.

14. Taxa de Manutenção

É uma Taxa mensal paga por todos os cooperados
para a manutenção e funcionamento da Cooperativa. Com ela são pagos todos os gastos fixos e
extras como o aluguel, salários de diretores e conselheiros, escritório de contabilidade, fornecedores
e prestadores que mantém as atividades da
cooperativa.

15. Capital de Integralização

É um valor pago por todo cooperado quando é
admitido ao quadro de cooperados para a compra
de sua quota parte. Esse valor, será devolvido ao
cooperado no momento de sua saída da Cooperativa de acordo com as regras do Estatuto UNISER.

16. Sobras/ Perdas

Uma cooperativa não trabalha com lucro ou
prejuízo e sim com sobras e perdas. Ao final de
cada ano, através do balanço anual, a cooperativa
contabiliza se houve sobras ou perdas.
Em caso de sobras, na AGO do ano seguinte, os
cooperados se reúnem e decidem o que farão com
as sobras (rateio proporcional à produção anual de
cada cooperado ou se a sobra será investida novamente na cooperativa).
Em caso de perdas, na AGO do ano seguinte, os
cooperados são comunicados sobre o valor a ser
pago. Podendo ser usado o fundo de reserva para a
sua quitação.

17. Funcionárias

Temos hoje, na cooperativa, duas funcionárias que
trabalham conosco para atender aos cooperados,
aos beneficiários e as empresas parceiras. São de
extrema importância para o funcionamento de
nossa empresa. Merecem todo nosso respeito e
colaboração para que cumpram as regras da
UNISER.

18. Facebook UNISER

Este é um grande aliado na divulgação de nossa
cooperativa. Sempre que visitar, curta e compartilhe as informações e ajude a sua cooperativa a ser
mais visível e conhecida.
www.facebook.com/uniserbaixamogiana

19. Fundo de Reserva (FR)

Esse fundo, constituído com 10% das sobras líquidas anuais, possui duas finalidades: a reparação de
perdas e o desenvolvimento das atividades da
cooperativa.

20. Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (FATES)

Esse fundo, constituído com 5% das sobras líquidas anuais, possui como finalidade a prestação de
assistência aos cooperados, seus familiares e,
quando previsto em estatuto, aos empregados da
cooperativa.

Bom trabalho!
É o que desejamos para você!

