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Secretaria de Saúde de Fortaleza tem Pediatra no comando

Dra. Joana Maciel, em entrevista exclusiva para o Info Cooped, fala sobre a experiência de dirigir a pasta mais importante 
para a Prefeitura de Fortaleza. Confi ra!

Pág. 5

A Cooperativa dos Pediatras do Ceará realizou, dia 14 de março, em sua Sede, Assembleia Geral Ordinária e Assembleia 
Geral Extraordinária.

As sobras da entidade, em votação, foram mantidas na cooperativa para composição do Fundo de Antecipação de 
Produção. Novo Conselho Fiscal foi eleito e contas foram aprovadas.

Confi ra matéria completa. 
Pág. 3

   Núcleo de Estudos COOPED

Núcleo de Estudos projeta Cursos e Palestras para o primeiro semestre de 2017. Confi ra e agende-se! 

               Pág 6.

COOPED realiza Assembleia e cooperados 
destinam 100% das Sobras para 
Fundo de Antecipação de Produção
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2 EDITORIAL 

Essa é nossa COOPED: nosso orgulho, nossas 
conquistas

EXPEDIENTE  | CONSELHO DELIBERATIVO Diretor Presidente: João Osmiro Barreto  Diretora Superintendente: Francisca Lúcia Medeiros do Carmo
Diretora Comercial: Keila Regina Xavier de Araújo Diretor Financeiro: Francisco Rogério Rodrigues de Menezes Diretora de Recursos Médico-
Hospitalares: Ana Paula Nunes Constâncio CONSELHO FISCAL Cristianne Melo de Mendonça, Geila de Amorim Rocha, Dra. Carmen Sulinete Suliano 
da Costa Lima, Dra. Kátia de Pinho Pessoa Xavier, Dra. Maria de Fátima Ponte Aragão Pessoa, Dra. Raquel Melo Morais Neves JORNALISTA RESPONSÁVEL 
Julyta Albuquerque Mtb/Ce 3454 REVISÃO ORTOGRÁFICA Julyta Albuquerque REPORTAGEM Saulo Lobo e Julyanna Santos ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO Simmetria Comunicação GERENTE ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA Elizabete Alencar CONCEPÇÃO GRÁFICA Orlane Rocha 
DIAGRAMAÇÃO Julyta Albuquerque IMPRESSÃO Expressão Gráfica e Editora TIRAGEM 800 exemplares

Iniciamos mais um ano e com ele renovamos as esperanças, o fôlego para novas 
iniciativas e a vontade, sempre poderosa e motivadora de ascender a nossa Cooperativa.

Apresentamos, em Assembleia, os números do nosso crescimento, realizado  com 
responsabilidade, dosando com sabedoria, receitas e despesas. Comemoramos os 
frutos desse equilíbrio.

Ao nosso lado, os cooperados, melhores parceiros nessa caminhada, nos ajudando 
na condução da nossa Cooperativa. A confi rmação disso foi a aprovação das contas do 
ano passado, o redirecionamento integral das sobras para o Fundo de Antecipação e 
a participação expressiva dos cooperados na Assembleia Geral. No nosso Informativo 
você poderá ler a matéria completa.

Celebramos a nova gestão na Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza, 
capitaneada pela nossa cooperada e ex-diretora, Joana Maciel. Realizamos entrevista, 
com exclusividade, para esse Informativo e buscamos conhecer os desafi os inerentes 
ao cargo.

Vamos conhecer, ainda, a importância do Pediatra no Tratamento e cuidado do Autismo, 
pela belíssima experiência de superação e amor do nosso cooperado, Dr. Fábio Bastos.

Nosso Núcleo de Estudos, após 16 cursos em 2016, avança no conhecimento e divulga 
sua agenda para o primeiro semestre.

Essa é nossa COOPED: nosso orgulho, nossas conquistas.

Desejamos uma boa leitura!

Diretoria COOPED.

Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que 
você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo.

Martin Luther King
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3Matéria de capa

A Cooperativa dos Pediatras do Ceará realizou, dia 14 de março, em sua Sede, Assembleia Geral 
Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária.

A abertura da AGO, ainda durante a manhã, determinava a presença, em quórum mínimo, de 
50 cooperados, até as 9 horas da manhã, horário da última convocação; em ocasião histórica o 
quórum foi atingido antes das 8 horas.

Com a abertura da Assembleia os cooperados 
puderam votar na chapa única ao Conselho Fiscal 
e ainda participaram de sorteio de equipamento 
toca-disco com FM, CD e entrada USB.

Com delicioso café e com a eleição durante 
todo o dia, cooperados participaram ativamente 
da Assembleia, dialogando sobre as iniciativas da 
Cooperativa e as ações.

À noite, como defi niu edital de Convocação, 
os diretores deram início à ordem do dia: 
Prestação de contas da Diretoria, acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal; destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas; fi xação 
da produção especial dos ocupantes dos cargos 
sociais, ou seja, o valor do “pró-labore” da 
Diretoria, bem como da célula de presença para 

os membros do Conselho Fiscal e adoção ou não de faixas de retiradas de sócios.
Dr. Osmiro Barreto, Presidente da COOPED e Dr. Rogério Menezes, Diretor Financeiro da entidade, 

apresentaram a Prestação de contas, além de ações da Cooperativa desenvolvidas ao longo do ano 
de 2016, como cursos e melhorias na governança da Cooperativa. Dr. Osmiro salientou o cuidado 
e atenção no equilíbrio das contas, além de demonstrar o acréscimo signifi cativo no número de 
cooperados, que resultou em impacto positivo nas escalas e melhor atendimento.

Cooperados aprovam contas, escolhem novos 
representantes para Conselho Fiscal e destinam 
100% das Sobras para Fundo de Antecipação
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4 Os cursos receberam importante atenção 
durante a explanação; foram 16 ao longo do 
ano, defi nindo a COOPED como importante 
entidade do conhecimento e atualização na 
Pediatria em nosso Estado.

Dr. Rogério Menezes apresentou 
minuciosamente o balanço da Cooperativa, 
as sobras apuradas no exercício anterior e os 
desafi os para o ano de 2017.

Os cooperados, em iniciativa de importância 
ímpar e considerando a relevância das 
antecipações dos pagamentos sempre ao dia 20 de cada mês, proporcionando segurança ao 
cooperado, destinaram 100% das sobras para esse Fundo. A decisão refl ete o zelo dos cooperados 
com a instituição, principalmente em momento de grave crise fi nanceira que assola o país.

Ao fi nal da AGO foi proclamado pela Comissão eleitoral, com 99% dos votos, o novo Conselho 
Fiscal, que será compostos pelos seguintes membros: Dra. Cristianne Melo de Mendonça, Dra. 
Geila de Amorim Rocha, Dra. Carmen Sulinete Suliano da Costa Lima, Dra. Kátia de Pinho Pessoa 
Xavier, Dra. Maria de Fátima Ponte Aragão Pessoa e Dra. Raquel Melo Morais Neves.

Após conclusão da AGO foi iniciada, então, a Assembleia Geral Extraordinária, que teve como 
única ordem do dia, a destinação do Fundo para construção do Pronto-Atendimento, defi nido 
na Assembleia de 2008.

Os cooperados presentes decidiram que o montante deveria ser 100% (cem por cento) 
distribuídos para os cooperados que produziram em 2008, proporcionalmente.

Ao fi nal, equipamento de som com toca-disco, FM, CD e entrada USB e 3 inscrições do 380 
Congresso  Brasileiro de Pediatria foram sorteados entre os participantes.

Ao todo, 135 cooperados participaram das duas Assembleias.

Dra. Alexsandra Pereira

A COOPED está recebendo 
doações de fraldas Extra G!

Passe na sua Cooperativa 
e participe dessa ação de 

Amor e Solidariedade!
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Dra. Joana Maciel, Pediatra formada pela Universidade Federal 
do Ceará, é a nova Secretária de Saúde do Município de Fortaleza 
e fala com alegria e fascínio sobre os desafi os da pasta.

“Gestão em Saúde me encanta!”

Com vasto currículo na Gestão Pública, Dra. 
Joana Maciel, recebeu convite da Prefeitura de 
Fortaleza, para assumir a pasta mais delicada e 
prioritária da gestão municipal. 

Com vasto currículo na governança em Saúde, 
a Pediatra, especialista em Gestão Hospitalar e 
de Organizações de Saúde pela Universidade 
Federal do Ceará e em Gestão de Emergências 
do SUS pelo Hospital Sírio Libanês, reconhece os 
desafi os, mas diz sentir-se pronta, feliz e disposta 
para trabalhar pelo atendimento justo e efi ciente 
dos fortalezenses. Dra. Joana já fez parte da 
Diretoria da Cooped.

Confi ra, a seguir, entrevista exclusiva para o 
Info Cooped.

Info Cooped: Como surgiu o convite para 
integrar a equipe de Gestão do Município de 
Fortaleza?

Dra. Joana Maciel: Trabalhamos muito nos 
últimos anos, principalmente no Instituto José 
Frota e lá conseguimos implementar importantes 
ações, a partir do Planejamento Estratégico de 
2013. O trabalho de toda equipe, engajada em 
melhorar o atendimento no IJF, teve grande 
sucesso e repercussão muito positiva.

Foi a partir desse trabalho que o Prefeito  Roberto 
Cláudio percebeu que poderíamos replicar essa 
iniciativa. Muitos avanços aconteceram nesses 
quatro anos, especialmente na Atenção Primária. 
Sabemos que a cobertura ainda não é a ideal, mas 
se avançou muito. Investimos em estrutura física 
dos Postos de Saúde das Unidades de Atenção 
Primária, além de importantes aperfeiçoamentos 
na área Hospitalar.

Info Cooped: Como se dará o atendimento à 
criança durante sua Gestão? 

Dra. Joana Maciel: Nossa responsabilidade é 

enorme. A expectativa é alta, inclusive dos 
companheiros Pediatras. Isso aumenta ainda 
mais nossa responsabilidade e nos estimula a 
trabalhar.

O cuidado com a criança, independente de 
ser Pediatra, deve ser o foco de qualquer Gestor 
Público. E esse discernimento parte da Prefeitura 
de Fortaleza, quando criou um Projeto intitulado 
“Cresça com seu fi lho”, capitaneado pela primeira-
dama, Carol Bezerra. O objetivo do projeto é 
investir na primeira infância, no indivíduo que 
virá a ser o adulto do futuro.  Então, a nossa ideia 
é essa. Mas queremos executar a Assistência 
para todas as pessoas e teremos que fazer isso 
com efi ciência. Vamos priorizar e atender muito 
bem a criança de Fortaleza. 

Info Cooped: Qual sua expectativa diante desse 
novo trabalho?

Dra. Joana Maciel: Estou feliz e animada, 
trabalhando muito, com uma expectativa 
muito boa, muito positiva, tanto pela equipe 
que formamos, como pelo apoio que estamos 
recebendo do Prefeito Roberto Cláudio. Quando 
ele diz que investe na saúde, não é discurso, ele 
realmente tem dado provas. Quer que as coisas 
aconteçam, haja vista todo investimento que já 
foi feito na área e o que ele vai continuar fazendo 
nesses quatro anos! Temos a certeza, se Deus 
quiser, que nós vamos alcançar um resultado 
excelente, pois nossa população merece.
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6 Confi ra os próximos Cursos e Palestras do 
Núcleo de Estudos COOPED

Núcleo de Estudo COOPED

Filme: Caminhando com Tim Tim

Bebês se desenvolvem 
melhor com carinho, diz estudo

Mais do que um simples carinho, o toque 
humano faz diferença no desenvolvimento 
dos bebês. Um estudo da Universidade de 
Vanderbilt (EUA) concluiu que os prematuros, 
que perderam as experiências sensoriais da 
etapa fi nal da gestação, respondem de uma 
forma diferente ao toque na comparação com 
bebês que nasceram a termo, ou seja, no tempo 
previsto.

Os pesquisadores analisaram 125 bebês, 
entre prematuros, com idade gestacional de 24 
a 36 semanas e nascidos a termo, entre 38 e 
42 semanas. Pouco antes de serem dispensados 
do hospital, os bebês eram submetidos ao 
contato com uma rede macia de 128 eletrodos, 
que registrava como seus cérebros respondiam 
a um sopro suave do ar na pele — e os 
prematuros apresentavam respostas cerebrais 
mais reduzidas a este estímulo.

O resultado refl ete o modo como os bebês 
foram acostumados com o contato físico: os 
que nasceram a termo tiveram mais tempo com 
os pais e funcionários do hospital do que os 
prematuros, que passaram um longo período 
na unidade de tratamento intensivo neonatal.

“- O cérebro tem um prazo para formar suas 
células, determinado geneticamente” - explica 
a neuropediatra Liubiana Arantes Regazzoni, 
presidente do Departamento Científi co de 
Desenvolvimento e Comportamento da 
Sociedade Brasileira de Pediatria. “- As conexões 
cerebrais se formam a partir do nascimento do 
bebê. Esta rede neuronal vai se desenvolver de 
acordo com os estímulos do cérebro, como o 
carinho, o afeto e o toque. Então, se ele nasce e 
já tem o aconchego do colo e vai para a casa dos 
pais, terá maior possibilidade de desenvolver 
outras habilidades, como a memorização, a 
socialização e a linguagem.”

Com informações do Jornal O Globo

06/05/17 - Revisitando a Puericultura
Dra. Sandra Grisi (São Paulo)
Horário: 08:30 às 18:00h - Local: COOPED
Inscrições: a partir do dia 15/04/17

Atualização em Neonatologia
Dr. Paulo Margotto
Data: 9 e 10 de Junho 
Local: a definir

26/04/17 - Cine COOPED: “Caminhando com Tim Tim”
Dr. Álvaro Leite e Dra. Maria Haydee Brito
Horário: 19:30h às 21:00h - Local: Sede da COOPED
Inscrições: A partir do dia 03/04/17
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7O Fantástico Mundo do Daniel Igor

Daniel Igor Silva Bastos Valença tem dez anos. Brincar, pular, abraçar os irmãos, ir à praia, ser feliz, 
portanto, é sua nova vida, bem diferente da rotina de antigamente. Sua ida à consultórios foi deixada 
de lado quando sua terapia de melhor resultado foi descoberta dentro de sua própria casa, com seus 
pais, irmãos e familiares: o amor incondicional.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos dois anos de idade, Daniel é uma 
criança autista não-verbal. No começo a família hesitou em reconhecer a situação. Com o “choque” 
inicial, diversas avaliações foram realizadas por equipes multiprofi ssionais, ainda com a esperança de 
que houvesse um equívoco no diagnóstico.

O medo do desconhecido abalou a família; muitas perguntas e incertezas quanto ao futuro 
do Daniel. Iraneide Pereira e Dr. Fábio Bastos (cooperado COOPED) buscaram, então, diante da 
confi rmação, conhecer sobre o Transtorno, pois além de cuidar com muito carinho da saúde física 
do fi lho, a família decidiu engajar-se, cada vez mais, no conhecimento que transforma e nas lutas 
que edifi cam. 

Para Iraneide, o Pediatra é peça fundamental na vida de qualquer criança autista. Para ela, a ida da 
mãe ao consultório com seu fi lho – ainda nos primeiros sinais do TEA – é de grande importância. 
O Pediatra deve nortear esse tratamento. Para Iraneide, o maior desafi o é ouvir o mundo aqui fora. 
“Ainda existem vários profi ssionais dedicados, mas muitas pessoas ainda não se importam com este 
assunto”, lamenta. 

Os pais decidiram, há um ano e oito meses atrás, suspender as terapias do Daniel, com objetivo 
de observar e avaliar seu desenvolvimento. Seu quadro está em constante evolução e agora ele já 
obedece comandos mais longos como, por exemplo, pedido de troca de roupa e guardar um objeto.

A melhora no desenvolvimento irrompeu um novo mundo: mais brilhante e colorido! Daniel, agora 
com desenvoltura, participa mais, defi ne suas vontades.

Quando o acolhimento familiar supera todas as difi culdades e se transforma em amor, tudo muda, inclusive o 
comportamento e desenvolvimento de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
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Agende-se!
“Estou confi ante que este Congresso 

será expressão belíssima de conhecimento. 
Durante os dias de palestras, estudos, trocas 
de aprendizados, será possível conhecer ainda 
mais a nossa Pediatria, para construirmos e 
refi narmos excelentes práticas no cuidado 
da criança, nosso objetivo maior.

Esperamos, portanto, que esse Congresso 
entre para a história, criando cenário 

propício para discussões mais amplas em 
nossos modelos e métodos. Vamos viver, 
juntos, momentos únicos, inesquecíveis, e 
que, tenho certeza, trarão impacto positivo 

na nossa profi ssão!”

Francielze Lavor  
Presidente da Sociedade Cearense de Pediatria

Eventos paralelos

Para Iraneide, a criança autista precisa dessa oportunidade que muitos pais não têm coragem de 
oferecer. “É necessário explicar o que está acontecendo, para onde a criança vai. Eu ensino desde 
compartilhar uma lembrança de aniversário a participar de uma festa ou saída em um shopping”, 
destacou. 

Recentemente, toda a família viveu grande emoção. No aniversário de 15 anos de sua irmã, em um 
buffet, Daniel Igor vestiu paletó, brincou com as crianças presentes, tirou fotos com a família, curtiu 
o som do dj e participou da festa até o encerramento. 

“É preciso que o casal se avalie e se cuide psicologicamente. A família é a principal terapia quando 
levantamos nossa cabeça, perdemos o medo e a vergonha do autismo”, relata a mãe. 

Atualmente toda família compõe uma Associação, chamada Pintando o SeteAzul, que busca 
compartilhar as experiências dos pais e ao mesmo tempo envolver os fi lhos em diversas atividades. 
É necessário que a sociedade leia mais, compreenda o Autismo e respeite as características. Inclusão 
continua sendo a palavra – chave.

A COOPED compartilha essa história e busca esclarecer e sensibilizar toda a sociedade e seus 
cooperados acerca do tema.  Dia 02 de Abril é comemorado o Dia Mundial de Conscientização do 
Autismo. Vamos fazer a diferença? Contamos com você! 


