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Cumprindo sua missão de fortalecer 
a melhoria da saúde da criança, a 

COOPED fi rma parceria com SESA e 
Fiocruz para evento de capacitação de 
profi ssionais da saúde que atuam em 

bancos de leite do Nordeste.

COOPED, SESA e Fiocruz 
juntas  para curso de 
capacitação

Lei das Cooperativas de 
Trabalho é tema de debate 
na COOPED

O advogado Dr. Guilherme 
Krueger, consultor da OCB, 

proferiu palestra sobre questões 
em aberto e os entendimentos 
possíveis acerca da Lei 12.690.

Fórum de Defesa do Pediatra 2014, promovido pela COOPED/CE, se consagra como evento de peso do 
Cooperativismo e fi rma compromisso de luta e valorização da categoria. Cooperados e autoridades 
puderam discutir desafi os e propor soluções. Página 03
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A valorização do nosso trabalho

Amigo médico, nesta edição trazemos 
as ações da Cooperativa dos Pediatras 
do Ceará em um período de destaque 

no calendário da instituição. Em 27 de julho, 
anualmente, celebra-se o Dia do Pediatra. É 
sempre um tempo de orgulho pela profi ssão 
que abraçamos e de refl exão sobre os caminhos 
que queremos trilhar.

Foi imbuída deste espírito que a COOPED 
realizou, em 24 de julho, a sétima edição do 
Fórum de Defesa do Pediatra. O evento reservou 
espaço para a formação de novos cooperados, 
palestras, encontros e homenagens. Foi o 
primeiro evento após a modernização de 
nosso auditório, que agora recebe o nome da 
nossa primeira presidente, Dra. Maria Gurgel de 
Magalhães.

Acima de tudo, o Fórum é um evento de 
valorização de nossa dedicação diária pela 
Pediatria, pela saúde das crianças, pelo amor 
à Medicina. O sucesso desta edição do evento 
deveu-se, sobretudo, ao apoio e à participação 
dos cooperados, que sentimos cada vez mais 

próximos à COOPED, o que só fortalece nosso 
trabalho. Confi ra tudo sobre o Fórum de 
Defesa do Pediatra na matéria de capa deste 
informativo.

Valorizar nossa profi ssão é também buscar 
conhecimento para que desempenhemos nosso 
trabalho cada vez melhor e com mais afi nco em 
todos os papéis: cooperado e pediatra. 

Para nosso papel de cooperado, em 21 
de agosto, às 19h, tivemos, no auditório da 
COOPED, palestra sobre a Lei 12.690, que rege as 
cooperativas de trabalho. O palestrante é uma 
referência nacional no assunto, o advogado Dr. 
Guilherme Krueger.

Para nosso papel de pediatra, de 6 a 10 de 
outubro a Sociedade Cearense de Pediatria 
realiza o IX Congresso Cearense de Pediatria, 
um momento fundamental para a categoria no 
Estado. Participemos todos!

Confi ra detalhes destas e de outras notícias 
nesta edição de nosso Informativo Especial 
Aleitamno Materno. Boa leitura!
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Matéria de Capa

Em 24 de julho, a Cooperativa dos 
Pediatras do Ceará (COOPED-CE) realizou, 
na sede da instituição, a sétima edição 

do Fórum de Defesa do Pediatra. Mais do que 
congregar os cooperados, o dia representou 
para os participantes uma reafi rmação do valor 
da profi ssão abraçada com amor e devoção.

Para o presidente da COOPED, Dr. João 
Osmiro Barreto, o evento “foi um sucesso, pelo 
brilho das palestras e, principalmente, pela 
participação dos cooperados”. Ele destacou 
ainda a solidez da COOPED como referência da 
união dos pediatras do Ceará, colaborando para 
a crescente força da categoria.

Novos cooperados
O Curso para Novos Cooperados abriu a 

programação do dia, com palestras dos quatro 
integrantes da atual diretoria da COOPED: 

Dr. Francisco Rogério Menezes, diretor 
superintendente; Dra. Joana Maciel, diretora 
comercial; Dra. Keila de Araújo, diretora de 
recursos médico-hospitalares; e Dr. João 
Osmiro Barreto, diretor presidente. Os novos 
participantes puderam conhecer mais sobre o 
cooperativismo, suas potencialidades e desafi os.

Para Luciana Barbosa, cooperada há quatro 
meses, o curso foi um rico momento de 
aprendizado e estímulo. “Vi que a cooperativa dá 
uma gama de oportunidades para o trabalho do 
Pediatra. Agora estou conhecendo bem melhor 
o que é a COOPED. O curso foi bem elucidativo 
para sabermos nossos direitos e deveres e 
pensarmos no que podemos melhorar, tanto 
para termos uma melhor remuneração quanto 
para termos um melhor reconhecimento como 
Pediatra”, afi rmou.

Palestras
Como ocorre tradicionalmente, o Fórum foi 

também espaço para palestras voltadas a todos 
os cooperados, com o intuito de refl etirmos 
sobre a prática profi ssional do pediatra. 

O evento trouxe a palestra magna “Infância e 
Vinculação Afetiva à Luz da Teoria de João dos 
Santos”, proferida pela professora Dra. Patrícia 
Holanda, do Departamento de Fundamentos da 
Educação e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Ceará. 

A professora destacou a interdisciplinaridade 
da teoria do português João dos Santos, que 

Celebrando nosso amor pelo que fazemos
A valorização do trabalho foi a tônica dos discursos no VII Fórum de Defesa do Pediatra, realizado pela 
COOPED
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Fórum em frases

“A criança é tão importante que não é só pai e 
mãe quem deve cuidar, mas sim todos nós. Toda a 
sociedade é responsável pela criança. E toda criança 
precisa de uma vinculação. O médico precisa 
construir um vínculo com a criança para poder 
tratá-la, e esse vínculo surge pelo afeto. A criança 
responde mais pelo afeto que pela razão”.

"Nós temos que nos valorizar, senão ninguém o fará." 

Dra. Patrícia Holanda, professora do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará

Dr. Eduardo Vaz, Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

quebra paradigmas articulando saúde 
e educação para as crianças. A docente 
abordou a importância da infância para 
a formação do ser humano, o que leva o 
pediatra a questionar o seu papel neste 
processo, que perpassa a saúde física da 
criança.

Após a palestra, um momento especial, 
com homenagem a primeira presidente da 
COOPED (confi ra matéria ao lado). 

O Fórum de Defesa do Pediatra contou 
ainda com a palestra “Cenário da Pediatria 
na Atualidade: lutas e compromissos”, 
proferida pelo presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, Dr. Eduardo da Silva 
Vaz. O panorama da atuação da categoria foi 
apresentado, demonstrando a importância 
da união dos pediatras em prol de elevação 
do patamar da profi ssão. “Nós temos 
que nos valorizar, senão ninguém o fará”, 
resumiu Dr. Eduardo Vaz.
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O Fórum do Pediatra teve um momento de homenagem em sua programação. Desde 24 
de julho, o auditório da COOPED passou a chamar-se Auditório Dra. Maria Gurgel de 
Magalhães. É uma justa homenagem à primeira presidente da Cooperativa, fi gura central 

na articulação da classe pediátrica para a fundação da COOPED em 1995.
Dra. Maria Gurgel já tem seu nome marcado na história do cooperativismo médico no Ceará, 

como uma das idealizadoras e fundadoras da COOPED. Agora, tem seu nome fi xado perenemente 
na cooperativa na placa que nomeia o auditório.

 “Eu não esperava essa homenagem dos meus colegas. É um reconhecimento ao trabalho 
meu e de todos os 41 pediatras que fundaram essa cooperativa. Fiquei muito emocionada. Estou 
muito feliz e orgulhosa”, disse Dra. Maria Gurgel, que recebeu os cumprimentos e abraços de seus 
parceiros de cooperativa e familiares.

“Quando se fala em Cooperativa dos Pediatras do Ceará, o nome de nossa homenageada é um 
dos primeiros que vêm à nossa mente. É uma pessoa querida e admirada por todos. Uma mulher 
dedicada, cujo trabalho marcou época assumindo a primeira presidência de nossa cooperativa. 
Tenho certeza de que seu nome irá trazer boas energias para o auditório e para toda a COOPED”, 
disse em seu discurso o presidente da COOPED, Dr. João Osmiro Barreto. 

Auditório Dra. Maria Gurgel de Magalhães 

COOPED homenageia primeira presidente com 
nomeação de auditório

CoopedemPauta 5
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Agende-se

A Sociedade Cearense de Pediatra 
(SOCEP) já prepara um dos principais 
eventos do calendário anual dos 

pediatras do Estado: o IX Congresso Cearense de 
Pediatria, que ocorrerá de 6 a 10 de outubro, no 
Hotel Oásis Atlântico (Av. Beira-Mar, 2500) e na 
sede da instituição. As inscrições estão abertas 
no site www.socep.org.br, ou diretamente no 
formulário online em http://bit.ly/ccpediatria 

 “Queremos construir um evento que discuta 
a profi ssão, valorize nosso trabalho e seja, claro, 
um importante momento para a divulgação e 
apreensão de conhecimento para o pediatra”, 
afi rma Dra. Francielze Lavor, presidente da 
Sociedade Cearense de Pediatria. O Congresso 
reservará espaço para palestras, ofi cinas, 
debates e muito mais. A programação completa 
do evento será divulgada em breve.

Pré-congresso - Além do Congresso, a SOCEP 
promove cursos pré-congresso. Para pediatras, 
serão realizados na sede da Sociedade os cursos 
de Oncologia e “Pediatra que quer viver bem 
até 100 anos” em 6 de outubro e os cursos de 
Alergologia Pediátrica e Imunização no dia 7. 

Há cursos também para a área de 
enfermagem, que serão realizados na Unifor. 
“Tecnologia para a promoção da saúde na 
infância” e “Tecnologias inovadoras no cuidado 
com a pele do recém nascido” são os temas.
Investimento ‒ Até 15 de setembro, 

as inscrições podem ser feitas a preços 
promocionais. O investimento para a 
participação no Congresso é de R$200,00 para 
sócios da SOCEP, de R$300,00 para médicos não 
sócios, de R$100,00 para residentes e estudantes 
e de R$200,00 para profi ssionais da saúde não 
prescritores.

Para a participação no pré-congresso, o 
investimento para cada curso é de R$50,00 para 
sócios da SOCEP (caso este opte por participar 
de dois cursos, o valor total fi ca em R$80,00), 
de R$100,00 para não sócios, de R$60,00 para 
residentes e de R$50,00 para estudantes.

Depois de 15 de setembro, todos os valores 
sofrerão acréscimo de R$50,00. Inscrições 
realizadas no local do evento terão acréscimo 
de R$100,00.
Trabalhos científi cos ‒ O Congresso 

também recebe trabalhos científi cos, que serão 
apresentados em formato pôster. O envio dos 
trabalhos deve ser feito até 10 de setembro.

SOCEP realiza IX Congresso Cearense de 
Pediatria de 6 a 10 de outubro

Congresso Cearense de Pediatria

6 a 10 de outubro no Hotel Oásis Atlântico (Av. Beira-Mar, 2500 ‒ Fortaleza)
Cursos pré-congresso na sede da SOCEP e na Unifor

Mais informações e inscrições: 
http://bit.ly/ccpediatria
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Uma carreira permanentemente ativa 
e em construção, dedicada à saúde 
das crianças e ao fortalecimento da 

Pediatria no Ceará. É esta a trajetória da médica 
pediatra Dra. Maria Francielze de Holanda Lavor, 
que em 14 de abril foi empossada presidente da 
Sociedade Cearense de Pediatria (SOCEP).
O começo
Nascida em Iguatu, na região Centro-Sul do 

Ceará, desde cedo se envolveu com os estudos 
e a realização de eventos na escola. Foi aí que 
surgiu o interesse por desafi os e pela Medicina.

“A Medicina sempre me encantou muito, 
como um desafi o. Como eu sempre gostei de 
estudar, sempre me encantei pela profi ssão. É 
muito estimulante a possibilidade de procurar 
uma cura ou ‒ mesmo quando a gente não 
consegue a cura ‒ amenizar o sofrimento das 
pessoas, principalmente dos mais carentes”, 
conta.
Universidade
No início de 1983, ingressou na Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), instituição que marcou sua formação e 
sua vida profi ssional. “Concluí a faculdade em 
1989. Fiz residência em Pediatria em 1990 e 
1991, no Hospital Walter Cantídio. Em 1992, fi z 
a residência em Neonatologia na Maternidade 
Escola Assis Chateubriand. Foi a 2ª turma da 
Residência em Neonatologia no Estado do 
Ceará”.
A escolha pela Pediatria
A escolha da Pediatria veio a partir do 

Internato, no 6º ano da Faculdade. Através 
do contato com a criança, nos ambulatórios, 
na enfermaria, na maternidade. “No começo, 
parece um grande desafi o. Eu me questionava: 
como eu vou consultar uma criança, se ela não 
sabe me dizer o que ela sente? O Internato e a 
Residência foram despertando essa vontade 
cada vez maior de seguir na Pediatria e, 
principalmente, na Neonatologia”.
Serviço público
Em 1992, por concurso da Prefeitura de 

Fortaleza, ingressou no Hospital Gonzaguinha 
da Barra do Ceará. No ano seguinte, foi aprovada 

em novo concurso e começou sua trajetória 
no Instituto Doutor José Frota (IJF), na área de 
Terapia Intensiva Pediátrica. Em 1994, ingressou 
na UFC, como médica assistente neonatologista 
na Maternidade Escola. “Foi um sonho realizado 
ser parte desta equipe médica. Assim saí do 
Gonzaguinha. Fiquei na Maternidade da UFC 
e no IJF”. Assumiu depois a preceptoria da 
Residência em Neonatologia da UFC, de 1996 
a 2001. “Pude contribuir com a formação de 
muitos residentes”, orgulha-se.
Consultório
 Para ela, ser Pediatra de consultório é uma 

verdadeira arte. “A gente tem que lidar com os 
problemas familiares e sociais. Você trabalha 
com pessoas de diversos níveis, diversas origens, 
diversas culturas. Há mães que não querem 
vacinar o fi lho, então o pediatra tem que 
convencê-la. A alimentação da criança também 
é uma questão difícil. Às vezes, a mãe não gosta 
de algo, mas você tem que alertar que aquilo é 
importante.”
SOCEP
No mês de abril, Dra. Francielze assumiu 

a presidência da SOCEP. Já havia ocupado 
a diretoria de eventos da SOCEP por duas 
gestões. “O trabalho da Sociedade me encanta. 
É um trabalho para melhorar nossa Pediatria. 
A gente quer manter os cursos e congressos 
da Sociedade, como o PALS, do qual sou 
coordenadora desde 2011, e o Congresso 
Cearense de Pediatria, que hoje é uma 
realidade. Investir em educação continuada e 
em comunicação com os associados estão entre 
os focos da nossa gestão”.

Mestre na arte da Pediatria
Dra. Francielze Lavor é sócio-fundadora da COOPED e presidente da Sociedade Cearense de Pediatria. 
Conheça mais de sua bela trajetória na Pediatria de nosso Estado.

Gente da Gente

“A Medicina 
sempre me 

encantou muito, 
como um desafi o.”



Valentina Gama Aragão Rocha é um bebê 
saudável de dois meses de vida. É a 
primeira fi lha da fotógrafa Emilly Gama, 

de 23 anos. Nascida com 3,2kg em um parto 
natural, Valentina cresce em um ambiente com 
carinho. Sua alimentação é a mais indicada para 
todos os bebês: exclusivamente leite materno. 
Esta é uma história que para alguns parece 
banal, mas, para mãe e fi lha, é única e bela. Para 
os pediatras, é o histórico ideal.

Na primeira semana de agosto, celebrou-se 
a Semana Mundial do Aleitamento Materno. O 
objetivo é estimular a amamentação, para que a 
história de Emilly e Valentina se repita em cada 
lar, promovendo a saúde infantil. 

“Assim que ela nasceu, já a peguei nos meus 

braços e ela fi cou comigo durante uma hora. 
Naquele mesmo momento, ela mamou pela 
primeira vez. Acredito que esse primeiro contato 
facilita muito para uma boa amamentação”, 
conta Emilly. 

Segundo informações do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, Unicef, a amamentação 
na primeira hora desde o nascimento pode 
prevenir 20% das mortes de crianças por causas 
evitáveis. Globalmente, isto seria mais de 500 
mil menores todos os anos e mais de 1,5 mil por 
dia. Mas menos de 50% dos recém-nascidos no 
mundo são amamentados em sua primeira hora 
de vida. E apenas 38% das crianças com menos 
de seis meses são alimentadas exclusivamente 
pelo leite materno durante esse tempo.

Histórias de Amor

Relembrando a Semana Mundial do Aleitamento Materno, conheça a história de Emilly e Valentina, mãe e fi lha, 
que, juntas, mostram a beleza e a importância da amamentação.

Amor que alimenta

Valentina Rocha, 2 meses e sua mãe 
durante amamentação, ainda no hospital.
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Intimidade ‒ Se os benefícios da amamentação para a saúde das crianças é evidente, as 
vantagens emocionais são imensuráveis e igualmente (ou mais) importantes. Emilly Gama acredita 
que a alimentação de Valentina ‒ exclusivamente leite materno e por livre demanda ‒ fortalece a 
intimidade mãe e fi lha. “Não imagino como é dar uma mamadeira a um bebê. Houve dias, afl itos, 
em que cogitei. Mas desisti no mesmo segundo. Jamais quero perder esse contato tão direto que 
ela tem comigo, esse momento que ela entende que é só meu e é só dela, por mais que tenha suas 
difi culdades”, argumenta.

“Um começo de vida melhor surge com a amamentação”, resume o diretor-executivo do Unicef, 
Anthony Lake, que destaca também o valor familiar e social do ato. Ele aponta que o aleitamento 
materno é uma das formas “mais simples, inteligentes e com melhor relação custo-benefício de 
apoiar crianças mais saudáveis, famílias mais fortes e crescimento sustentável”.
O tempo do bebê ‒ O Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP) indica que a mãe não precisa se preocupar em defi nir horários para a amamentação, 
e sim deixar que seu bebê decida e mame quando e quanto quiser. É a chamada amamentação 
por livre demanda, que respeita o tempo e o corpo do bebê. O modelo exige dedicação e, claro, 
apresenta difi culdades. Mas há motivos de sobra para insistir.

Emilly e Valentina seguem esta prática. “Sou muito elétrica e tive que diminuir o ritmo, aceitar 
que agora o tempo é outro. De repente, havia um ser que dependia diretamente de mim para viver. 
No começo, ela passava o dia no peito, ela precisava saber que eu estava ali e que não estava só. 
Hoje ela mama em intervalos mais regulares, mas ainda em livre demanda”, explica Emilly.
Instinto ‒ A jovem mãe resume a amamentação como um instinto que se deve seguir. “Não 

somos diferentes dos outros mamíferos, nascemos com a capacidade de amamentar nossos fi lhos. 
É saudável e, além disso, não se trata só de alimentação. No colo, eles encontram segurança, amor, 
calor, afeto e também o alimento que procuram. Amamentar é alimento, mas não é só de comida, 
é também de amor”.
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A Rede Brasileira de Bancos de Leite 
Humano (Rede BLH) realizou, de 25 a 29 
de agosto, o Curso de Processamento 

e Controle de Qualidade do Leite Humano 
Ordenhado, para profi ssionais da saúde de toda 
a região Nordeste. O evento contou com o apoio 
da COOPED. As aulas teóricas foram realizadas 
no Auditório Dr. Maria Gurgel de Magalhães.

Participaram da ação de capacitação 
profi ssionais da saúde de áreas como Pediatria, 
Enfermagem, Farmácia e Nutrição de todos os 
Estados do Nordeste que atuam em bancos de 
leite da Rede BLH, ligada à Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). “É um momento importante, 
com abordagem multiprofi ssional, para que 
trabalhemos em rede, falando a mesma 
linguagem de bancos de leite e aleitamento 
materno em todo o Brasil.”, afi rma Marina 
Reis, biomédica do banco de leite centro de 
referência em Feira de Santana (BA) e uma das 
tutoras do curso.
Parceria ‒ A outra tutora foi a cearense 

Dra. Marly Vieira, consultora da Rede BLH do 
Ministério da Saúde e do Grupo Técnico da 
Criança do Núcleo de Atendimento Primário da 
Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). “É a segunda 
ação da Rede BLH no Ceará em parceria com a 
COOPED. O primeiro foi com os multiplicadores 
do Ceará e agora, novamente aqui, o curso 
macrorregional Nordeste”, exalta a tutora.

O curso tem uma metodologia mundial, 
que se repete em todos os países onde a 

Fiocruz desenvolve trabalhos em bancos de 
leite humano. Com duração de cinco dias, gera 
uma imersão no tema para os profi ssionais 
participantes. Nesta edição, os três primeiros 
dias foram de aulas teóricas, na COOPED, e os 
últimos dois no banco de leite do Hospital Geral 
de Fortaleza (HGF). “Esse curso dá respaldo para 
o profi ssional trabalhar no controle de qualidade 
do leite humano. E como o banco de leite é 
uma equipe multiprofi ssional ‒ são médicos, 
nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, 
biomédicos, etc. ‒, todos os profi ssionais da 
equipe devem fazer este curso”, explica Dra. 
Marly.

O curso é uma ação da Rede BLH em parceria 
com o Ministério da Saúde, sediada e apoiada 
pela Secretaria da Saúde do Ceará e pela COOPED. 
Os certifi cados são emitidos pela Fiocruz e 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq).
Nossa missão ‒ O presidente da COOPED, 

Dr. João Osmiro Barreto, conta que o apoio 
da cooperativa a esta iniciativa está dentro da 
missão da instituição. “Buscamos a melhoria da 
saúde das crianças, o que passa pelo incentivo 
à amamentação e pelo trabalho com leite 
humano, que é de suma importância. Apoiar 
eventos como este é cumprir nosso papel 
cooperativo”, resume Dr. João Osmiro Barreto.

COOPED recebe curso de capacitação para 
profi ssionais da saúde que atuam em bancos 
de leite do Nordeste

Capacitação
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A Lei 12.690 de 2012 dispõe sobre a organização e o funcionamento das 
Cooperativas de Trabalho. Desde julho 

de 2013, a lei tem validade, levantando questões 
dentro do universo cooperativo. Em nossa 
cooperativa, não é diferente. Para colaborar 
com a discussão de como seguir agindo dentro 
dos parâmetros legais, a COOPED, em parceria 
com a CEMERGE (Cooperativa dos Médicos 
Emergecistas), COMINT (Cooperativa de Médicos 
Intensivistas do Ceará) e COOPEC (Cooperativa 
dos Psiquiatras do Estado do Ceará), realizou 
palestra com o consultor e advogado Dr. 
Guilherme Krueger em 21 de agosto último, no 
Auditório Dra. Maria Gurgel de Magalhães.
A Lei 12.690 ‒ Para o especialista, a Lei é um 

avanço, pois dá às cooperativas de trabalho 
a possibilidade de abandonar velhas práticas 
que geram condições marginais de trabalho. “A 
dignidade do trabalho tem custo. Ela se expressa 
em condições materiais. Nas cooperativas que já 
garantiam a dignidade, esse custo já existia, mas 
não era identifi cado pela ausência da norma. 
Então falar que esta Lei aumenta os custos das 
cooperativas é um falso dilema”, afi rma Dr. 
Krueger.

“A difi culdade em lidar com os aspectos 
trabalhistas das cooperativas de trabalho é 

internacional. A CLT tem como referência 
a heterogestão do trabalho. A Lei 12.690, a 
autogestão, típica das cooperativas de trabalho”, 
afi rmou Krueger.

Dentro da autogestão, está a realização de 
assembleias, que serão necessárias para que 
diretoria e cooperados discutam as “novidades” 
legais que a 12.690 suscita e encontrem a forma 
justa e adequada à realidade da cooperativa 
de sua aplicação. “O objetivo é chegar onde 
todo mundo quer chegar: a defesa e o 
desenvolvimento do pediatra”, aponta Krueger.
O  palestrante ‒ O assessor jurídico da 

COOPED, Dr. José Menescal de Andrade Jr., 
destacou o papel de Guilherme Krueger 
como personagem central na discussão da 
regulamentação das cooperativas de trabalho 
no Brasil, tema em que se debruça há mais de 
20 anos. 

Dr. Krueger é graduado em Direito e Economia 
Social, com especialização em Gestão de 
Cooperativas e mestrado em Filosofi a. De 2001 
a 2008, foi gerente do departamento jurídico 
da Organização das Cooperativas Brasileiras 
(OCB). Possui também destacada atuação como 
consultor e autor na área do cooperativismo de 
trabalho.

COOPED discute Lei das Cooperativas de 
Trabalho
O advogado Dr. Guilherme Krueger, consultor da OCB, proferiu palestra sobre questões em aberto e os 
entendimentos possíveis acerca da Lei 12.690 em 21 de agosto
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Audiência pública debate importância 
do aleitamento materno

Reserve esta data!
Festa de fi nal de ano da COOPED!

29 de Novembro!

Dia 14 de agosto, a Comissão da Infância e 
Adolescência da Assembleia Legislativa 
do Ceará realizou  audiência pública 

com o tema “Amamentação: um ganho para a 
vida toda”. A iniciativa é da deputada Bethrose 
(PRP), para ressaltar a Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, que ocorreu entre 1º e 07 
de agosto.

A parlamentar, na abertura do encontro, 
ressaltou a importância do aleitamento 
materno, fazendo alusão a recomendação feita 
pela Organização Mundial de Saúde.

O coordenador do Comitê Estadual de 
Controle da Mortalidade Materna da Secretaria 
da Saúde do Estado, Mariano Freitas, ressaltou 

que os altos índices de mortalidade infantil 
caíram no Ceará também por causa do 
incentivo ao aleitamento materno. Segundo 
ele, alguns anos atrás, a indústria de alimentos 
e medicamentos criou uma cultura de estímulo 
ao uso do leite em pó, causando um enorme 
prejuízo à cultura da amamentação.

Participaram da audiência pública a pró-
reitora de extensão da Universidade Federal, 
Márcia Maria Tavares; a consultora do Ministério 
da Saúde, Tereza Odete de Vasconcelos; a 
coordenadora da Área da Saúde da Criança e 
Aleitamento Materno da Sesa, Sandra Luna, e o 
presidente da Unimed Fortaleza, João Borges.

Com informações da Agência de Notícias da AL
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