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A meta de integrar e interagir

Editorial

Encerramos mais um ano, mais um ciclo. 2014 foi um ano celebrado, cheio de conquistas, ações 
e boas iniciativas. Suplantamos as dificuldades com diálogo franco e honesto, pautando-nos 

sempre em uma conduta ética.
Queremos deixar boas heranças, figurar com êxito entre aqueles que nos antecederam. É 

compromisso nosso dar continuidade, com honra e orgulho, ao valoroso caminho de lutas e sonhos 
que nos trouxe até aqui.

Neste ano investimos em capacitação – hoje nossa maior e melhor marca. Foram quase 20 ações 
nessa área, sintonizados com os anseios da nossa classe, focados no exercício diário da Pediatria, 
debatendo boas iniciativas, replicando soluções e métodos vanguardistas, abrindo nossa Casa para 
receber grandes palestrantes.

A necessidade de constante capacitação e profissionalização nos deu o rumo certo. Somos hoje 
referência! Nossas boas escolhas e práticas podem ser comprovadas pelo bom relacionamento com 
nossos tomadores de serviços. Com trabalho sério, profissionalismo e muita transparência podemos 
construir uma história de sucesso.

Ressaltamos, ainda, os avanços na área de Comunicação da Cooperativa. Estamos nos aproximando 
mais. Abrimos bons canais de comunicação, com ferramentas modernas, para estreitar nossos 
vínculos, dar conhecimento das nossas ações.

O  sentimento que nos anima, hoje, diante de tantas conquistas, é que cumprimos nosso dever; 
é notório que, todos juntos (Direção, Cooperados, Colaboradores, Parceiros) podemos ser melhores, 
chegar mais adiante. 

Consolidamos o crescimento contínuo dos anos anteriores, promovemos o fortalecimento de 
nossos cooperados, investimos em cultura, responsabilidade social, entre muitos outros projetos e 
iniciativas que você vai conhecer neste CoopedEmPauta – Especial – Retrospectiva 2014.

Com muita dedicação, pretendemos que 2015 seja um ano de mais crescimento e ainda mais 
conquistas. Participe deste sucesso! Compareça aos eventos e reuniões da Cooperativa, dê sua 
opinião, sugestões e críticas. Colabore para fazermos uma COOPED cada vez melhor. 

Desejamos um Natal de paz, amor e prosperidade! 

A DIREÇÃO.

“A felicidade só é verdadeira se for compartilhada”

Christopher Mccandless
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Capacitação

A COOPED realizou, dia 28 de janeiro, às 
19h30,  encontro com Dr. Paulo Roberto Margotto, 
da Escola Superior de Ciências da Saúde, de 
Brasília. O evento ocorreu no auditório da sede da 
Cooperativa e reuniu bom número de profissionais 
da Pediatria e da Neonatologia interessados em 
atualizar seus conhecimentos.

O renomado pesquisador falou sobre o tema 
“Persistência de Canal Arterial (PCA) – Quando 
tratar fatos e mitos”. Dr. Margotto é médico 
Pediatra com doutorado em Perinatologia 
e Desenvolvimento Humano pelo Centro 
Latinoamericano de Perinatologia, no Uruguai. É 
autor de vasta obra acadêmica dentre artigos e 
livros publicados.

A Cooperativa dos Pediatras do Ceará recebeu, 
em 7 de fevereiro, Dra. Ana Escobar, na primeira 
Maratona Científica da entidade. O evento ocorreu 
no auditório da sede da Cooperativa, das 9h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00. Foram quatro aulas 
ao longo do dia, voltadas para a capacitação e a 
atualização dos conhecimentos dos Pediatras do 
Estado.

Temas das Aulas: Origens fetais das doenças 
crônicas dos adultos: redirecionando os caminhos 
da nova Pediatria; Efeitos adversos no início da 
vida que podem determinar o desenvolvimento 
infantil: os conhecimentos da neurociência 
no século XXI podem ou devem interferir nas 
políticas públicas?; Pronto Socorro: abordagem 
da febre sem sinais localizatórios; Pronto Socorro: 
quando e quais antibióticos indicar nas doenças 
respiratórias?

Ações

1. Palestra Persistência de Canal Arterial 
(PCA)

2. Maratona Científica com Dra. Ana 
Escobar

Fotos: Paulo Araújo

Fotos: Paulo Araújo
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O Sarampo foi tema de palestra  proferida pelo 
infectologista pediátrico, Dr. Robério Leite, dia 10 
de fevereiro, às 19h30.

Robério Dias Leite é doutor em Pediatria e 
Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade 
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina 
(UNIFESP-EPM). É Professor de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
do Ceará (UFC). Possui também especialização em 
Infectologia Pediátrica pela UNIFESP-EPM.

Atenta ao registro dos casos de sarampo 
no Estado, a COOPED promoveu importante 
momento de capacitação e debate.

Criamos, ao longo dos anos, a consciência de que a principal contribuição que a Cooperativa 
pode dar aos seus cooperados é incentivando seu constante aperfeiçoamento, a busca pela 

atualização e conhecimento.
Proporcionamos palestras, cursos, workshops e incentivamos a participação em Congressos.
Foram quase 20 encontros com palestrantes nacionais e locais de grande importância pelas suas 

pesquisas e atuações em prol da Pediatria, sempre com temas e discussões atuais, voltadas para o 
nosso dia-a-dia.

Nos diferenciamos, junto as entidades em que atuamos, pelo nosso referencial intelectual, pela 
nossa postura profissional e pelo carinho e amor que praticamos nessas entidades.

Estamos em sintonia com a Sociedade Brasileira de Pediatra e levamos, ao conhecimento dos 
nossos associados, as principais lutas e dificuldades da nossa categoria, mas sempre propondo 
soluções e fazendo a nossa parte.

Cabe a nós avaliar essas iniciativas, aprimorar os acertos e ajustar nossas deficiências, focados, 
sempre, na capacitação dos nossos associados. Estamos certos de que esse é o caminho!

À você, amigo cooperado, cabe participar, aproveitar, compartilhar as informações e construir, 
junto conosco, a Cooperativa que queremos!

3. Palestra sobre Sarampo

A Cooperativa que queremos

Dr. João Osmiro Barreto - Presidente da COOPED

Fotos: Paulo Araújo
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A COOPED realizou o curso “Como utilizar 
iPhone e iPad a favor da Medicina”. As aulas 
ocorreram nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de 
fevereiro (terças e quartas-feiras), sempre das 
19h00 às 22h00 no Auditório da COOPED. Foram 
ofertadas 20 vagas exclusivas para cooperados.

O curso foi munistrado pelo publicitário 
Ricardo Cardoso. O professor é formado pela 
Universidade de Fortaleza e pós-graduado em 
Marketing pela mesma instituição.

4. Curso “Como utilizar o Iphone e o Ipad 
a favor da Medicina”

O Ministério da Saúde, através da Secretaria 

da Saúde do Estado do Ceará, realizou na sede 

da Sociedade Cearense de Pediatria (SOCEP) ação 

de capacitação de profissionais da saúde sobre 

A atenção humanizada ao recém-nascido de 
baixo peso - Método Canguru e sobre incentivo à 

amamentação. A ação teve início no dia 7 de abril 
e encerrou-se na sexta-feira, dia 11. O eventou 

contou com apoio da COOPED.

5. Curso Tutor do Método Canguru – 
SOCEP/SESA/COOPED

A COOPED realizou a palestra “Bioética e 
Humanização em Neonatologia”, com a Dra. 
Carmem Sulinete. O evento aconteceu no dia 3 de 
junho, às 19h30min, no auditório da Cooperativa. 

A Dra. Carmem Sulinete é Pediatra e 
Neonatologista, mestre em Saúde Coletiva.  
Atualmente é Neonatologista concursada do 
Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza e plantonista da UTI 
Neonatal da Unimed Fortaleza.

6. Palestra sobre Bioética e Humanização 
em Neonatologia

Foto:  Julyta Albuquerque

Fotos: Paulo Araújo

Imagem: Divulgação
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8. Palestra Informativa sobre Palivizumabe

Dias 10 e 11 de Abril, a Neonatologista, Dra. Fabíola Arraes de Oliveira Marques, ministrou Curso 
de Reanimação Neonatal, durante a manhã.

A parceria com a COOPED capacitou alunos da Maternidade Escola Assis Chateubriand e do 
Hospital Geral de Fortaleza.

Dra. Fabíola Arraes é Neonatologista do Hospital Geral de Fortaleza, Preceptora dos Residentes de 
Neonatologia do Hospital Geral de Fortaleza e Coordenadora Adjunta do Programa de Reanimação 
Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Palivizumabe, medicamento disponibilizado pelo Ministério da Saúde, para ser administrado 
sazonalmente em crianças da rede pública de saúde (nascidas prematuras - Ig < 28 semanas), foi o 
tema da palestra proferida pelo médico Neonatologista, Dr. João Osmiro Barreto.

Cerca de 20 cooperados compareceram à sede da COOPED, no dia 4 de junho, para entender 
melhor como será utilizado o anticorpo monoclonal. O medicamento, autorizado pela ANVISA e 
incorporado pelo Sistema Único de Saúde em 2012, obedece à Portaria de Número 522.

A palestra esclareceu sobre todos os processos de uso, desde siglas utilizadas pelo Ministério 
da saúde e Hospitais e critérios de inclusão, até métodos necessários para a aplicação, como boa 
higienização das mãos.

7. Curso de Reanimação Neonatal 

Foto:  Julyta Albuquerque
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O Fórum de Defesa do Pediatra foi realizado no dia 24 de julho, na sede da instituição. A 
programação começou às 15h00, com o Curso para Novos Cooperados, que contou com palestras 
dos quatro integrantes da atual diretoria: 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.

Na foto as novas cooperadas da COOPED, da esquerda para direita: Kátia Mireille, Ana Corina, 
Lívia Bastos, Mariana Mendes e Carla Suelen. 

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. Para encerrar, os cooperados 
participaram de sorteios de brindes.

9. Fórum do Pediatra 2014 forma novos 
cooperados

10. Palestra o “Cenário da Pediatria na 
Atualidade: lutas e compromissos”

11. Palestra “Infância e Vinculação 
Afetiva à Luz da Teoria de João dos 
Santos”

O Fórum foi aberto, oficialmente, com 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 quebra paradigmas articulando 
saúde e educação para as crianças.

Fotos: Paulo Araújo

Foto: Paulo Araújo

Foto: Paulo Araújo
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No primeiro semestre deste ano foi criada 
a  Comissão Científica - Cultural da COOPED. 
Formada por 5 médicos cooperados, a Comissão 
tem como objetivo sugerir temas que atendam 
as necessidades dos seus colegas, através de 
elaboração de calendário de atividades, além 
de formular e implementar ações voltadas para 
promoção social e cultural da Cooperativa.

Compõem a Comissão: João Osmiro Barreto, 
Ana Paula Nunes Constâncio, Elenir Meireles de 
Oliveira, Izabela Maria Parente Pinheiro e Hermínia 
Maria de Almeida Assis Brilhante.

Em julho, durante o Fórum de Defesa do 
Pediatra, André Fontenele, advogado do Sistema 
OCB/CE, ministrou palestra sobre a Lei 12.690. As 
dúvidas, suscitadas pelos cooperados, na ocasião, 
foram debatidas pelo estudioso no tema.

André Fontenele é Advogado, formado pela 
UFC, Mestre em Ciências Jurídicas e é Assessor 
Jurídico da OCB/CE desde 2005.

13. Comissão Científica - Cultural da 
COOPED

12. Pesquisa online sobre cursos de 
capacitação

14. Palestra com Assessor Jurídico da 
OCB/CE

A COOPED realizou, já nos primeiros dias de 
janeiro, uma pesquisa online buscando avaliar os 
interesses dos cooperados com relação aos Cursos 
de Capacitação da Cooperativa. As respostas foram 
importantes norteadoras para a implantação de 
ações de promoção do conhecimento durante 
todo o ano de 2014.

Foto: Paulo Araújo

Imagem: Divulgação
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A Lei 12.690 de 2012 dispõe sobre a organização 
e o funcionamento das cooperativas de Trabalho. 
Para colaborar com a discussão de como seguir 
agindo dentro dos parâmetros legais, a COOPED 
realizou palestra com o consultor e advogado Dr. 
Guilherme Krueger em 21 de agosto, no Auditório 
Dra. Maria Gurgel de Magalhães.

O especialista participou ativamente da 
construção da referida Lei.

Dr. Krueger é graduado em Direito e Economia 
Social, com especialização em Gestão de 
Cooperativas e mestrado em Filosofia. 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.

Buscando incentivar a capacitação continuada 
dos seus cooperados, a COOPED custeou 50% do 
valor da inscrição para o Congresso Cearense de 
Pediatria 2014, para os 40 primeiros cooperados 
que solicitaram este benefício.

A Sociedade Cearense de Pediatra (SOCEP) é 
que realiza o Congresso Cearense de Pediatria, um 
dos principais eventos do calendário anual para 
os profissionais desta especialidade no Estado. 
O Congresso ocorreu de 6 a 10 de outubro, no 
Hotel Oásis Atlântico.

15. Palestra sobre Lei das Cooperativas 
de Trabalho

16. COOPED incentiva participação dos 
seus cooperados no Congresso Cearense 
de Pediatria

Foto: Paulo Araújo

Foto: Julyta Albuquerque
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A Cooperativa dos Pediatras do Ceará, reuniu, 
dia 11 de novembro, em sua sede, cooperados 
para palestras sobre o Vírus Ebola e a Febre 
Chikungunya.

O encontro, que teve início as 19h00, objetivou 
esclarecer dúvidas dos cooperados sobre as duas 
enfermidades, após crescente número de casos 
em diversos países do mundo.

Os temas foram propostos pelos próprios 
cooperados através do WhatsApp da Cooperativa.

O palestrante foi o médico pediatra, Dr. Robério 
Leite.

17. Palestras sobre Vírus Ebola e 
Febre Chikungunya

COOPED em números

A Cooperativa disponibiliza para seus 
cooperados um acervo com mais de 200 obras 
de temática variada. Livros na área de Educação, 
Literatura, História, Biografia, entre outros, estão 
a disposição dos cooperados. A biblioteca busca 
ser um espaço coletivo de conhecimento e cultura 
para a Cooperativa. 

As portas estão abertas tanto para doações 
quanto para empréstimos, de segunda à sexta, 
das 8h00 às 18h00, na sede da COOPED. O acervo 
está disponível em:
 http://migre.me/jLixK

18. Clube do Livro COOPED

- Ao longo do ano foram 18 ações de Capacitação;
- 58 horas, em média, de cursos e/ou palestras;
- 270 cooperados participaram dos encontros, em média.

Foto: Julyanna Santos
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Integração

A Cooperativa dos Pediatras do Estado do Ceará 
promoveu em 25 de março um dia histórico para a 
instituição. Foi o “Dia de Ser COOPED”, marcado por 
homenagens, iniciativas especiais e muita amizade e 
emoção na sede da Cooperativa. O evento contou com 
participação expressiva dos cooperados, que lotaram o 
auditório da COOPED.

A programação começou às 7h00, com um café da 
manhã variado oferecido aos cooperados. Às 8h30, teve 
início a solenidade de lançamento do livro “COOPED: 
uma história de amor pela Pediatria, uma história de 
amor pelo Ceará”, que rememora a trajetória de 18 anos 
da Cooperativa. O momento contou com discursos de 
dois dos fundadores da COOPED: Dra. Maria Gurgel, 
primeira presidente da Cooperativa, e Dr. João Borges, 
primeiro vice-presidente.

Homenagens e emoção
Após o lançamento, a emoção tomou conta da 

COOPED, com homenagens ao Dr. João Borges, que 
deixou a presidência da Cooperativa.

Dr. João Borges proferiu um emocionado e 
emocionante discurso de agradecimento, relembrando 
sua trajetória profissional, enaltecendo aqueles que o 
acompanharam ao longo dos anos de trabalho e do 
crescimento da COOPED, hoje instituição de renome 
na classe médica cearense. “Não teria conseguido nada 
sozinho. Tudo o que construímos fizemos juntos”, disse.

180 cooperados participaram do evento.
Depois das homenagens, o presidente em exercício 

Dr. Rogério Menezes declarou aberta a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) e o processo eleitoral para a 
escolha do novo presidente da COOPED, que culminou 
com a eleição do Dr. João Osmiro Barreto para o cargo 
em mandato complementar até 2015.

O novo Conselho Fiscal foi composto pelos seguintes 
cooperados: Ary Melo, Catarina Franco Machado, 
Rejane de Brito Santana, Nilza Maria Santana de Oliveira 
Frota, Vanda Freire Belmiro Evangelista e Isabel Áurea 
de Oliveira Sousa.

Ações

1. “Dia de Ser COOPED” 
Fotos: Paulo Araújo
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Dia 16 de outubro a COOPED realizou uma 
festa em comemoração ao Dia do Médico. Na 
ocasião foi realizado Assembleia Geral Especial 
(AGE).

A programação começou às 17h00 com 
coquetel e música ao vivo, num ambiente de 
integração da categoria. A Cooperativa distribuiu 
jalecos para os cooperados e sorteou 3 pacotes 
para final de semana com acompanhante em uma 
belíssima praia do Ceará, além de uma televisão 
de 42 polegadas.

2. Dia do Médico

Em 2014 nos encontramos para congraçar nossas vitórias, nossas conquistas. Cada evento de 
integração, promovido pela COOPED, objetiva reafirmar nossa importância e proporcionar 

momentos de reencontro, de alegria.

É nessas ocasiões que ouvimos o colega, aprendemos e trocamos experiências, buscando manter 
a unicidade ideológica, o companheirismo e a fraternidade.

Nossa Festa de Final de Ano, pensada com muito carinho, tem se firmado como principal evento 
de integração da nossa Cooperativa. 

Todos esses encontros são idealizados respeitando melhores horários, espaço confortável e boas 
experiências. 

Integrar para cooperar

Dra. Keila Regina Xavier de Araújo - Diretora de Recurso Médico Hospitalar da COOPED

Fotos: André Lima
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3. Festa de Final de Ano no Ideal Clube

A já tradicional festa de Final de Ano da Cooperativa dos Pediatras, ocorreu no Ideal Clube, no dia 
29 de novembro. O charme do lugar, a decoração e a música tornaram a festa inesquecível.

Quase 300 cooperados participaram do encontro que visa fortalecer, em momento de descontração, 
a fraternidade consolidada entre os cooperados, além de ser momento oportuno para comemorar 
as conquistas do ano que finda. 

Os cooperados presentes ainda participaram de sorteios de smarthphones, fones de ouvido-mp3 
e televisão.

O Samba – ritmo genuinamente brasileiro – deu a tônica da festa, e colocou todo mundo para 
dançar; a bateria de carnaval da Banda Mix, trouxe o clima carioca para o salão.

Fotos: Thiago Gaspar
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Representatividade

Em 14 de abril a nova diretoria da Sociedade 
Cearense de Pediatria tomou posse. A gestão 
para o triênio 2014-2017 é capitaneada pela Dra. 
Francielze Lavor.

A noite contou com a presença de 
representantes das principais instituições médicas 
do Ceará e do Brasil. Dr. Eduardo Vaz, presidente da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, Dra. Sidineuma 
Ventura, então presidente da Associação Médica 
Cearense, Dra. Regina Portela, representando o 
Conselho Regional de Medicina do Estado do 
Ceará e a Unimed Fortaleza, e Dr. João Osmiro 
Barreto, presidente da Cooperativa dos Pediatras 
do Ceará, prestigiaram o evento.

A visita da Comitiva Internacional da Nestlé à 
sede do Iprede, no dia 4 de setembro, reuniu, 
em torno do mesmo ideal (a saúde da criança), 
entidades representativas da saúde em nosso 
Estado.

Presentes ao encontro, o Presidente 
Internacional da Nestlé Nutrition, Keko Schipper, 
além do Presidente da Cooperativa dos Pediatras, 
Dr. João Osmiro Barreto, a Presidente da 
Sociedade Cearense de Pediatria, Dra. Francielze 
Lavor, Presidente do IPREDE, Sulivan Mota e o 
Presidente da Unimed Fortaleza, Dr. João. Borges, 
além de demais autoridades.

Em debate, estratégias para promoção da 
nutrição e do desenvolvimento na primeira 
infância. Na ocasião foi exposto, ainda, as ações 
do Iprede em parceria com a Nestlé.

Ações

1. COOPED participa de posse da nova 
diretoria da SOCEP

2. COOPED acompanha visita da comitiva 
Internacional da Nestlé à sede do IPREDE

Foto: Julyta Albuquerque

Foto: Julyta Albuquerque
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No dia 8 de outubro a Sociedade Cearense de 
Pediatria promoveu, em parceria com a COOPED, o 
Congresso Cearense de Pediatria 2014. Realizado 
no Hotel Oasis Atlântico o encontro reuniu a 
classe pediátrica para debater o seguinte tema: 
“Primeira Infância - Os decisivos primeiros anos.”

A conferência Magna de abertura foi proferida 
pela Pediatra, livro docente da Faculdade de 
Medicina da USP, Dra. Ana Escobar.

As ações de representatividade, buscam 
promover a Cooperativa. Em 8 de outubro 
estivemos no Hospital Distrital Gonzaga Mota, 
em Messejana, representados pelo presidente da 
COOPED, Dr. João Osmiro Barreto. O encontro foi 
sobre o Protocolo Palivizumabe.

O público do encontro foi multidisciplinar.

É a COOPED promovendo o conhecimento!

3. Abertura do Congresso Cearense de 
Pediatria 2014

4. COOPED no Hospital Distrital Gonzaga 
Mota

A COOPED celebrou renovação de contrato 
com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 
em 17 de fevereiro. Ficou acertado ajuste de 
10% nos valores dos plantões praticados pelos 
cooperados. Isto significou ganho real, acima da 
inflação, para nossos profissionais. O contrato 
tem duração de 12 meses.

Conquistas Cooperativistas
Ações

COOPED renovou contrato com a 
Secretaria de Saúde do Ceará com 
reajuste de 10% nos plantões

Foto: Julyta Albuquerque

Foto: Julyta Albuquerque

Imagem: Divulgação
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Modernização

O Auditório Maria Gurgel Magalhães, na sede da 
Cooperativa, foi modernizado. O projeto, finalizado 
em Julho, objetivou aumentar o conforto dos 
cooperados durante cursos e palestras, tornando o 
ambiente agradável e acolhedor.

Foi adquirido novo sistema de som e projetor. 
A tela de projeção passou a ser embutida e foi 
feita, ainda, nova pintura. Para deixar o Auditório 
ainda mais aconchegante foi aplicado painel com 
a imagem de uma criança, lembrando a todos a 
importância do nosso trabalho.  

O Auditório recebeu o nome da primeira-
presidente e fundadora da instituição,  Maria 
Gurgel Magalhães, no dia 24 de julho, em 
homenagem pelo seu empenho na edificação da 
Cooperativa.

1. Novo auditório

Ações

A COOPED implementou seu novo sistema 
de Gestão on line, com o objetivo de facilitar 
a operacionalização, com rotinas de fácil 
entendimento, diminuindo custos, aumentando a 
rapidez nos processos a serem executados pela 
Cooperativa. 

No novo sistema, o cooperado irá acessar, 
através do site da Cooperativa, informações como, 
por exemplo, sua produção/repasse.

Em breve os cooperados irão cadastrar senha 
de acesso ao sistema.

2. Novo Software de Gestão e acesso 
para cooperados

Foto: Paulo Araújo

Imagem: Assessoria de Tecnologia da COOPED
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Nossa Cooperativa passa, constantemente, por projetos de modernização. Buscamos 
acompanhar as mudanças tecnológicas do nosso tempo, centrando nossos esforços em um 

ambiente vanguardista, com ações em consonância com as tendências do mercado.
Além disso, a COOPED renova seu ambiente, tornando-o mais aprazível aos cooperados. 

Queremos que o nosso associado sinta-se em casa, pois assim ela o é!
Fazemos tudo isso, claro, de maneira planejada, dentro das nossas possibilidades financeiras.
Acredito que a COOPED pode, cada vez mais, tornar-se referência, não só pelo seu reconhecido 

modelo de capacitação, mas, também, por estar buscando manter-se em dia com ações e métodos 
que aplicam excelentes tecnologias na resoluções de problemas e desafios.

Modernizar para avançar

Dr. Francisco Rogério Rodrigues Menezes -  Superintendente da COOPED 

Durante todo o mês de Dezembro os cooperados tiveram a oportunidade de contribuir com a 
Campanha “Magia de Natal COOPED”.

A Cooperativa recebeu, até o dia 23, brinquedos para serem doados à instituição que ampara 
crianças carentes, Lar Menino de Jesus.

A ação se deu de forma muito simples: o cooperado deixava na sua Cooperativa, durante o 
horário comercial, um brinquedo e o colocava embaixo da árvore montada na recepção da entidade.

Responsabilidade Social
Ações

Magia de Natal COOPED
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Comunicação

Em abril deste ano a Cooperativa dos Pediatras 
do Ceará disponibilizou, na internet, seu novo 
site. De visual renovado e com proposta voltada 
para conteúdo de interesse do Pediatra, o site, 
conta, ainda, com vasto conteúdo institucional 
e histórico, além de vídeos, fotos, manuais, links 
para Redes Sociais, atualização constante e 
agenda com os principais eventos da categoria.

A Newsletter é um boletim informativo regular, 
enviado semanalmente aos cooperados,  e que 
aborda, geralmente, assuntos de interesse da 
categoria como Assembleias, Congressos, Cursos 
de capacitação e afins. O cooperado que tem seu 
email cadastrado na Cooperativa pode receber, 
em seu email, esse conteúdo.

O objetivo desta ferramenta é manter os 
cooperados sempre atualizados, além de ser  uma 
forma simples e barata de informação.

1. Novo site

2. Newsletter

Ações

COOPED em números

COOPED em números

- Desde seu lançamento o site obteve 6.877 acessos e 
1.488 usuários únicos acessando a plataforma.
As informações são do Google Analytics da página.

- 29 matérias publicadas no site, desde o lançamento.
Endereço: www.coopedce.com.br

Durante o ano de 2014 foram enviadas 62 newsletter, 
obtendo 10.482 visualizações em sua totalidade.
Para cadastrar email e receber a newsletter: 
ascom.cooped@gmail.com
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No plano de Comunicação da Cooperativa, 
elaborado pela Assessoria de Comunicação 
da entidade para 2014, algumas ações foram 
prioritárias.   

As Redes Sociais da COOPED - Facebook e 
Youtube, principalmente - tiveram destacada 
importância. 

Os objetivos destas ferramentas foram: 
aproximar ainda mais o cooperado, promover 
a expansão da marca e reafirmar o valor e a 
importância da categoria para a sociedade.  

Durante todo ano de 2014, promovemos 
campanhas de conscientização para pais, além 
de dicas e informações de grande relevância, 
algumas promovidas pelos próprios cooperados. 

3. Redes Sociais

COOPED em números

- Em janeiro de 2014 a página oficial do Facebook da Cooperativa contava com 137 participantes 
(curtidores). Em novembro deste ano a página já agregou 554 participantes.

- 77% desse público são mulheres e 23% são homens;

- 347 postagens no Facebook, entre vídeos, fotos e links;

- 11 vídeos postados no Youtube;

- 355 visualizações no nosso canal do Youtube.
Endereço da página oficial do Facebook da COOPED: www.facebook.com/COOPEDCE
Endereço da página oficial do YouTube da COOPED: www.youtube.com/user/coopedce/

Em setembro deste ano aderimos ao uso do 
aplicativo WhatsApp, por ser mais rápido para 
informações com avisos breves e/ou urgentes.

Dois grupos estão, atualmente, ativos, 
administrados pela gerência da Cooperativa, em 
projeto-piloto. Após análise da viabilidade desta 
ferramenta, novos grupos poderão ser abertos.

Outro ponto forte da Comunicação da nossa 
Cooperativa foi as campanhas de conscientização 
enviada aos cooperados, via Newsletter e também 
disseminadas no Facebook, para o público geral.

As campanhas são idealizadas pela equipe 
de Comunicação da Cooperativa, e objetivam 
esclarecer, pontualmente, sobre temas diversos, 
como, por exemplo, a importância do Exame de 
Próstata, no Novembro Azul.

4. WhatsApp, campanhas e publicações
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O Informativo COOPED em Pauta, tem design funcional e 
agradável. O objetivo desse veículo de comunicação é manter o 
cooperado informado das ações e iniciativas mais importantes 
da sua Cooperativa, além de ser instrumento do pensamento 
dos dirigentes da entidade, buscando manter a transparência e 
o diálogo entre todos que compõem a entidade. O informativo 
é  trimestral, com matérias e reportagens sobre as atividades 
realizadas pela instituição, bem como novidades, investimentos 
e conquistas. 

 A natureza da publicação é informativa e formativa, jornalística 
e de entretenimento.

5. Informativo

Tiragem: 800 exemplares;

Periodicidade: Trimestral;

Número de páginas: 12 páginas;

Número de edições: 4;

Quantidade de matérias: 36.

COOPED em números

A Rádio Web da COOPED, teve início em 2013, 
mas foi neste ano que ela ganhou maior impacto. 
Por ser mais dinâmica e possível de ouvir em 
qualquer lugar, a Rádio Web Cooped tornou-se 
excelente alternativa para informar-se sobre as 
ações da Cooperativa, mesmo desempenhando 
outras tarefas.

A audiência da Rádio foi crescendo ao longo 
do ano. Em sua primeira edição 16 cooperados 
ouviram nosso conteúdo; na mais recente edição 
nossa rádio foi ouvida por 72 pessoas.

Em fevereiro deste ano demos início a nossa Tv 
na internet. Em dois programas, disponibilizados 
na página do Facebook da Cooperativa e no site, 
o cooperado pôde ver entrevistas exclusivas.

6. Web Tv e Rádio Web

Rádio Web

- Inaugurada em 2013;

- 269 audições;

- 9 edições;

- Disponível em: http://www.coopedce.com.br/radioweb.php

Web TV COOPED

- Inaugurada em 2014;

- 2 programas;

- 69 pessoas assistiram nossos vídeos;

- Disponível em: http://migre.me/nk9pE 
ou no Facebook da Cooperativa.

COOPED em números
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1. Revisão de aditivos e contratos;
2. Assessoria à Diretoria;
3. Promoção da palestra do Prof. Guilherme Krueger 

sobre a Lei 12.690/2012;
4. Estudos sobre a Lei 12.690/2012;
5. Elaboração das normas internas para implantação 

dos benefícios da Lei 12.690;
6. Assessoria e acompanhamento das assembleias 

gerais;
7. Acompanhamento de processos judiciais e 

administrativos;
8. Elaboração e revisão de atas e editais.

Veja abaixo as principais ações do setor jurídico 
da COOPED.

Jurídico
Ações

Entendemos a comunicação como parte essencial do trabalho que desenvolvemos na nossa 
Cooperativa. Manter os associados informados das nossas ações, contribui, sobremaneira, para 

a transparência; marca indelével da nossa entidade.
Criar canais eficientes de comunicação, com ferramentas modernas e atuais, objetivam levar à 

Cooperativa a cada cooperado, aproximando e ouvindo. 
O site foi reestruturado; agora ele tem layout mais moderno e  conteúdo relevante, sendo “cartão 

de visita” da nossa entidade na internet, imprescindível ferramenta em tempos atuais.
Investimos, ainda, nas Redes Sociais, importante espaço de compartilhamento de informações, 

atuando como uma ouvidoria virtual.
Expandimos, em 2014, nossa presença virtual com o envio de Newsletters semanais e criação de 

grupos no aplicativo WhatsApp.
Registramos cada acontecimento da nossa Cooperativa, elaborando matérias no momento em 

que elas acontecem e contribuindo, ainda, para a memória da entidade, em um atuação profissional 
e planejada.

Almejamos aprimorar nossa comunicação e expandir ferramentas. Queremos mantê-los ainda 
mais informados dos principais eventos da nossa Cooperativa e da Pediatria. 

Comunicação para aproximar

Dra. Joana Angélica Paiva Maciel - Diretora Comercial da COOPED 

Imagem: Divulgação
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Conselho Fiscal
Análise

De acordo com o Art. 58 dos Estatutos Sociais da COOPED-CE, é da competência de seu 
Conselho Fiscal inspecionar as operações, atividades e serviços da Cooperativa exercendo 

ação fiscalizadora não só contábil mas também (e principalmente) no zelo de tudo o que se refere 
aos interesses de cada associado.

Este Conselho vem se reunindo regularmente verificando os balancetes contábeis mensais. 
Quando necessário questiona a Diretoria e discute os mais variados assuntos de interesse da nossa 
Cooperativa. Destacamos alguns:

- Pedimos que se faça coleta de preços em todo e qualquer contrato a ser firmado seja com 
pessoas físicas ou jurídicas tais como empresas de telefonia e de telentregas;

- Que passasse a ser enviado regular e mensalmente, o Repasse Detalhado da Produção mensal 
de cada cooperado;

- Que fosse feita uma explanação detalhada de como se encontram os trabalhos da Consultoria 
Técnica, contratada em agosto do ano corrente, sobre a viabilidade econômica para instalação 
de um Centro Pediátrico (consultórios e Unidade de Pronto Atendimento) a ser gerido por nossa 
Cooperativa.

 Neste item ficou acertado que o estudo seria concluído até a data da próxima Assembleia 
quando então será decidido pelos presentes sobre a referida viabilidade e a destinação das sobras 
retidas para este desiderato.

Desejamos que o de 2015 seja de ainda mais trabalho e que possamos continuar dedicando 
nosso tempo para o crescimento da nossa Entidade.

Feliz Natal a todos!

Dr. Ary Melo
Dra. Catarina Franco Machado

Dra. Rejane de Brito Santana
Dra. Nilza Maria Santana de Oliveira Frota

Dra. Vanda Freire Belmiro Evangelista
Dra. Isabel Áurea de Oliveira Sousa

Imagem: Divulgação
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2014
Panorama

No universo socioeconômico contemporâneo, a sustentabilidade das organizações exige 
pensamento estratégico. Em ambientes competitivos como os vivenciados pelas empresas 

médicas, há que se ter visão sistêmica, consciência ecológica e clareza de propósitos para a formulação 
de estratégias coerentes e consequentes.

Numa Cooperativa a estratégia da organização não necessariamente precisa ser o somatório das 
estratégias de seus cooperados. Porém, precisa se assumir como um referencial onde estes possam 
buscar inspiração para construir o seu próprio destino. 

Foi com este propósito que, há cerca de três anos, a Cooperativa dos Pediatras do Ceará (COOPED-
CE), induziu, por meio de sua Diretoria Executiva, a participação de representantes das diferentes 
especialidades profissionais praticadas por seus cooperados, no processo de planejamento que 
redundou na consolidação do PLANO ESTRATÉGICO COOPED-CE 2013-2015.

Animava os participantes, a crença coletiva de que, a viabilização das propostas contidas no plano 
poderiam alavancar investimentos, acelerar mudanças, induzir o crescimento e a convergência desta 

Imagem: Divulgação
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organização que contribui para a atividade laboral de cerca de 600 cooperados, e movimenta cifras 
anuais da ordem de R$ 30 milhões.

O escopo do documento trazia o resultado de um trabalho de investigação, debate e análise, que 
permitiu um melhor conhecimento da realidade vivenciada, entendimento das mudanças em curso 
e dos caminhos que poderiam se abrir em um futuro próximo, com ameaças e preocupações, mas 
também inúmeras oportunidades e esperanças. 

Para além dos resultados possíveis, com o Plano Estratégico, a COOPED-CE provocava a reflexão, 
suscitava a discussão e apontava soluções para um horizonte de médio e longo prazo. Cabia aos 
cooperados, principais destinatários daquele trabalho, construírem os seus próprios destinos, à 
medida das suas competências e ambições. 

Como consequência do processo, destacava-se a definição de uma identidade organizacional 
coerente com universo vivenciado e aspirado pelos cooperados:

NEGÓCIO:
“Prestar assistência médica de qualidade à população pediátrica no estado do Ceará, através de 

parcerias com órgãos públicos e privados, valorizando e qualificando o seu quadro de cooperados.”
MISSÃO:
“Diversificar o campo de trabalho de seus cooperados, atuando competitivamente no mercado, 

buscando o fortalecimento da categoria e a melhoria da saúde da criança cearense.”
VISÃO:
“Ser reconhecida como a melhor opção em prestação de serviços em Pediatria e cirurgia pediátrica 

nos setores público e privado de saúde do Estado do Ceará.”
VALORES:
Eficiência – Igualdade – Excelência – Fidelização – Cooperação – Participação – Competência – 

Credibilidade – Transparência – Comprometimento 

Para a concretização do conjunto de objetivos e estratégias traçados para o período abrangido 
pelo plano, a Diretoria Executiva contratou a nossa equipe, a E2 Estratégias Empresariais, que já 
havia sido responsável pela condução de todo o processo.

A larga experiência acumulada ao longo de anos de trabalho com planejamento estratégico de 
organizações sociais das mais diferentes áreas, não nos permitiu encontrar paralelo para o modo 
como a COOPED-CE soube fazer acontecer tudo o que planejara.

A meta traçada de “Ter e manter uma taxa mínima de crescimento do faturamento da Cooperativa, 
em 10% ao ano, até 2020”, foi superado com sobras ao longo destes últimos dois anos de atividades.
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Para a concretização do desafio de “Ter um Programa Sistemático de Capacitação de cooperados 
e colaboradores, definido e em implantação, até Outubro de 2014”, foi programada e executada 

com sucesso, uma rica e diversa plêiade de palestras, cursos, seminários, todos voltados para o 
aumento das habilidades e competências da Cooperativa.

Em busca da conquista da meta de “Aumentar o número de cooperados com produção, de modo 
a alcançar 60% do quadro geral, até Julho de 2014”, foi realizada ampla consulta envolvendo todo o 
corpo médico cooperado, que detectou um índice de 54% de atividades, exigindo um plano de ação 
integrado para o alcance dos 6% restantes.

Contribuía para a meta anterior, a proposta de “Instalar uma Unidade de Pronto Atendimento 
Pediátrico até Fevereiro de 2015”. Neste sentido, foi promovido um denso Estudo de Viabilidade 
Econômica, realizado por instituição especializada, que concluiria pela viabilidade da implantação. 
Porém, com a mudança de cenários, optou-se por ampliar o estudo de modo a ter maior clareza 
quanto a investimentos e potenciais resultados.

Todos os demais objetivos e estratégias traçados e que integram o Mapa Estratégico COOPED-CE 
2013-2015, foram, aliás, vêm sendo, devidamente acompanhados e monitorados pela consultoria, 
que desenvolveu uma planilha especialmente para tal fim, e que é atualizada semanalmente em 
reuniões sistemáticas com a Diretoria Executiva.

A nós que integramos o quadro da E2 Estratégias Empresariais, diante do modo profissional 
com que a diretoria e a gerência da Cooperativa tem conduzido este processo, resta, mais que um 
agradecimento, o reconhecimento de que é possível sim construir o futuro desejado. Basta, para tanto, 
que saibamos seguir o caminho traçado, mantendo-se atentos às transformações socioeconômicas 
em curso, e tendo a agilidade necessária às mudanças de rota.

Como nos lembra Alvin Tofler, “apesar de tudo, à medida em que avançamos para a terra 
desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e incompleto, sujeito a revisões, do que não 
ter mapa nenhum”.

Francílio Dourado - Consultor Estratégico da COOPED

Imagem: Propriedade COOPED
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