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Unimed Fortaleza e COOPED

Entidades assinam acordo inédito de prestação de serviço. Objetivo é expandir mercado de trabalho para cooperados e 
colaborar para preenchimento de plantões da Unimed.

Pág. 7

Dia 15 de março, em AGE, a Diretoria da COOPED apresentou balanço anual e teve suas contas aprovadas por unanimidade. 
Momento também foi de Democracia. Pleito para Conselho Fiscal reuniu expressivo número de cooperados para escolha 
dos novos membros. As sobras da entidade, em votação, foram mantidas na cooperativa para composição de Fundos.  
Confi ra matéria completa. 

Pág. 3

Conheça Novo Conselho Fiscal da COOPED

Conheça, nessa edição, os novos membros do Conselho Fiscal 
e suas expectativas para o trabalho fi scalizatório.

Págs 4 e 5.

Agende-se!

COOPED promove, em Abril, diversos cursos de 
capacitação. Confi ra e garanta logo sua vaga!

Págs 2 e 8.

Assembleia Geral Ordinária aprova contas e 
elege novo Conselho Fiscal
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2 EDITORIAL 

 Encerramos mais um ano contábil em nossa Cooperativa. Nos orgulha expor, a cada novo ciclo, 
a radiografi a exata do ininterrupto crescimento da Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Números 
que expressam o constante compromisso do corpo diretivo e de cada cooperado em zelar pela 
entidade garantidora de mercado de trabalho, em contratos com entes públicos e privados.

Assim, mesmo em meio a agravadas crises econômicas, políticas e institucionais, nos mantivemos 
fi rmes em nosso propósito e negociamos reajustes expressivos, acima da média.  Essa é a nossa 
COOPED. Agora, fi gura, não só como referência pela capacidade técnica e emocional dos seus 
cooperados na atuação do cuidado com a criança, mas, também, como ente de luta, balizadora 
fi nanceira em nosso Estado.

Esse trabalho, feito com planejamento, cuidado e muito diálogo, representa o que somos e 
signifi camos. Nossa importância extrapola os muros das unidades hospitalares em que atuamos.

Para 2016 queremos ver, cada vez mais, os cooperados presentes aos debates, Assembleias, 
encontros. Estamos avançando. Venha fazer parte dessa história!

Nessa primeira edição de 2016 do nosso Informativo, você conhecerá, amigo cooperado, em 
detalhes, essa construção. Será possível, ver, ainda, nossas ações em 2015, textos em perspectiva 
e que nos mostram como alcançamos esses números, resultados do esforço coletivo.

Boa leitura!
Vamos em frente! 

Crescimento com responsabilidade

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, Daniel Marinho, Eliane Alves Moraes, Érica Coutinho, Fabíola Cavalcanti, Geila Rocha, Jaqueline 
Paiva JORNALISTA RESPONSÁVEL Julyta Albuquerque Mtb/Ce 3454 REVISÃO ORTOGRÁFICA Julyta Albuquerque REPORTAGEM Saulo Lobo 
e Julyanna Santos ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Simmetria Comunicação GERENTE ADIMINISTRATIVA-FINANCEIRA Elizabete Alencar 
CONCEPÇÃO GRÁFICA Orlane Rocha DIAGRAMAÇÃO Julyta Albuquerque IMPRESSÃO Expressão Gráfica TIRAGEM 800 exemplares

Agende-se!
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3Matéria de capa

A Cooperativa dos Pediatras do Ceará realizou, dia 15 de março, em sua sede, Assembleia Geral 
Ordinária com objetivo de eleger novo Conselho Fiscal para o mandato 2016/2017, expor as contas 
e ações da Cooperativa em 2015 e direcionar as sobras apuradas no exercício.

Durante todo dia cooperados participaram 
de votação para escolha dos novos membros 
do Conselho Fiscal da COOPED. Duas chapas 
concorreram no pleito que consagrou a chapa 2 
(Integração e Atitude) como vitoriosa. O número 
de votantes expressou o compromisso dos 
cooperados com os destinos da sua Cooperativa, 
motivando colegas à participar, exercitando o 
diálogo e proporcionando oportunidade para o 
exercício fundamental dos preceitos democráticos. 

Ao todo 244 cooperados compareceram à 
Cooperativa.

Os novos membros do Conselho Fiscal são: 
Dra. Érica Coutinho, Dr. Daniel Marinho, Dra. 
Geila Rocha, Dra. Cristianne Melo, Dra. Jaqueline 
Paiva e Dra. Fabíola Cavalcanti.

Para o Cirurgião Pediátrico, cooperado da 
COOPED, Dr. Aldo Melo Filho, é muito importante para o crescimento de uma cooperativa que 
novas lideranças surjam e participem da gestão. “Oxigena, traz novas ideias e visões que auxiliam, 
sobremaneira, aos mais experientes na busca pelo aprimoramento na tomada de decisões.”

Às 20 horas, a Assembleia teve início com apresentação do Relatório de Gestão 2015, feita pelo 
Presidente da COOPED, Dr. Osmiro Barreto. Os números atualizados, mostraram o crescimento da 
Cooperativa, além da adesão de 43 novos cooperados, os reajustes nos contratos com a Secretaria 
de Saúde do Estado e os dados que servem como radiografi a apurada da Cooperativa, como, por 
exemplo, número de Pediatras sem produção pela Cooperativa.

Cooperados aprovam contas e escolhem 
novos representantes para Conselho Fiscal
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4 Foi exposto, ainda, ações na área de 
capacitação, que vem se tornando, ano após 
ano, referência para Pediatria no Estado. 

“Queria agradecer a presença de vocês aqui. 
Vivemos momentos de Democracia em nossa 
Cooperativa. Estamos de Parabéns!” fi nalizou 
Dr. Osmiro Barreto.

Dr. Rogério Menezes, Diretor Financeiro da 
COOPED, apresentou o Balanço Patrimonial 
2015 da Cooperativa, ressaltando que a 
Cooped tem mantido a redução nas despesas 
administrativas e crescentes ações de investimento que resultam na saúde fi nanceira da 
cooperativa.

Os cooperados, após ouvirem, parecer da Auditoria independente e do Conselho Fiscal da 
Cooperativa, aprovaram, por unanimidade, os números da COOPED.

O ponto alto do encontro defi niu que as sobras apuradas em 2015 deveriam permanecer na 
Cooperativa e compor Fundos para garantir a segurança da entidade, principalmente em cenário 
de grave crise econômica.

Dra. Joana Maciel, cooperada da COOPED, defendeu a permanência do montante, pois “é de 
suma importância, diante desse quadro preocupante, podermos contar com essa segurança. 
Estamos vivendo momentos muitos difíceis. Devemos ser cuidadosos.”

Os diretores da COOPED agradeceram a participação de todos e o empenho no debate, com 
perguntas e sugestões.

Conheça o novo Conselho Fiscal da COOPED

Geila de Amorim Rocha
Pediatra Geral com Residência Médica pelo HIAS/SESA.
Título de Especialista em Medicina do Trabalho pela Universidade São Camilo.
Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UECE.
Expectativa
“Estar no Conselho Fiscal me faz sentir honrada em desempenhar as atribuições exigidas nesta 
missão de signifi cativa relevância. Buscarei executar minhas atividades com responsabilidade e 
transparência, visando o bom desenvolvimento da cooperativa. Encaro essa missão como um 
grande desafi o e oportunidade de melhor conhecer nossa COOPED.”

Daniel Marinho Batista
Pediatra pelo Hospital Infantil Albert Sabin.
Neonatologista pela Maternidade Escola Assis Chateau-
briand.
Plantonista do HMM e HGWA. Diarista na MEAC.
Expectativa
“O Conselho Fiscal será uma experiência única na nossa 
formação assistencial. O esforço será contínuo para que 
a Cooped se torne cada vez maior e mais sólida.”
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5

Cristianne Melo de Mendonça
Pediatra com Residência Médica pelo Hospital Walter Cantidio.
Neonatologista com Residência Médica pelo Hospital Infantil Albert Sabin.
Título de Especialista em Auditoria pela UECE.
Título de Especialista em Medicina do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá.
Plantonista do Hospital Geral Cesar Cals.
Plantonista do Hospital Municipal de Maracanaú.
Médica Auditora da Salutis.
Expectativa
“Sinto-me honrada e feliz por fazer parte do Conselho Fiscal da Cooped. Conhecer melhor a 
nossa Cooperativa e poder contribuir para seu crescimento será uma experiência marcante. 
Exercerei o cargo com dedicação e compromisso.”

Jaqueline Martins Ribeiro de Paiva
Pediatra com residência médica pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal e Neonatologista 
com Residência médica pela MEAC.
HGCC - Plantonista da unidade neonatal.
HNSC- Plantonista na unidade neonatal.
HMM- Plantonista na unidade neonatal.
Expectativa
“Para mim participar do Conselho Fiscal da Cooped é um grande desafi o que exercerei com 
compromisso e seriedade. Espero representar cada cooperado na fi scalização da nossa 
cooperativa defendendo o interesse comum e consequentemente a integridade e crescimento 
da mesma.”

Érica Barbosa Coutinho
Pediatra Geral com residência médica no Hospital Infantil Albert Sabin.
Diarista da enfermaria de pediatria do Hospital Geral Waldemar Alcântara.
Plantonista da enfermaria de pediatria do Hospital infantil Albert Sabin e do Hospital Walter 
Cantidio.
Preceptora da residência em Pediatria do HIAS, HUWC e HGWA.
Coordenadora do Programa de Residência Médica em Pediatria do HGWA.
Professora do curso de Medicina da Unichristus.
Expectativa
“Ter a oportunidade de contribuir para o crescimento da nossa cooperativa é excitante e 
exige dedicação e seriedade. E é com esse espírito de empolgação e consciência do peso da 
responsabilidade que encaramos esse desafi o.”

Fabíola Cavalcanti Ribeiro
Residência Médica em Pediatria no Hospital Infantil Albert Sabin.
Neonatologia pela Maternidade Escola Assis Chateaubriand.
Plantonista no Hospital Geral César Cals, no Hospital Gonzaga Mota do José Walter e no Hospital 
Municipal de Maracanaú.
Foi membro do Conselho Fiscal da COOPED nos anos de 2010 e 2011.
Expectativa
“Como já fi z parte anteriormente do Conselho Fiscal da COOPED, reconheço sua importância e 
seu papel signifi cativo dentro da cooperativa. Me sinto honrada em poder novamente prestar 
minha contribuição, principalmente ao lado de colegas tão capacitados e entusiastas. Agradeço 
a confi ança de todos.”
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6

“É de importância salutar conhecer 
esses números. Eles representam 
um ‘raio-x’da nossa Cooperativa. 
Dispondo dessas informações, 

somos capazes de projetar com 
maior segurança as ações voltadas 
para nosso cooperado e também 

para futuras ações e negociações.”
Dr. Osmiro Barreto 

 Presidente da COOPED

Radiografi a

COOPED em Números

Total de cooperados: 658

Total de cooperados: 658

Pediatras Neonatologistas - Total: 262

Pediatras Gerais + Especialidades

Cooperados com produção

Cooperados com produção

262
(40%)

93
(35%)

284
(43%)

6
(23%)26

(4%)

370
(56%)

169
(65%)

374
(57%)

20
(77%)

Pediatras Neonatologistas

Cooperados sem produção

Cooperados sem produção

Cirurgiões Pediátricos

Cirurgiões Pediátricos - Total: 26

Cooperados com produção
Cooperados sem produção

443 443 456
483

511 520

561 575
598

615

658

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

418
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7

A Cooperativa dos Pediatras do Ceará, celebrou, dia 14 de março, com a Unimed Fortaleza, 
contrato inédito de prestação de serviço entre as Cooperativas.

Os parâmetros defi nidos pelas duas entidades, busca expandir o mercado de atuação para os 
cooperados da COOPED, além de proporcionar, para os usuários do Plano de Saúde, atendimento 
de alto nível e com equipe referência em atendimento pediátrico no Ceará.

Para Dr. João Borges, Presidente da Unimed Fortaleza, “não há, absolutamente, confl ito de 
interesses nessa parceria. A COOPED irá trabalhar como todas as outras cooperativas médicas 
que já prestam serviço para a Unimed; portanto, o modelo de trabalho obedece o preenchimento 
prioritário dos médicos cooperados da Unimed; espaços remanescentes em plantões e nas 
unidades da Cooperativa fi carão a cargo dos pediatras da COOPED. Veja, todos os lados ganham! 
Se fosse diferente, certamente, não o seria.” 

Assim, COOPED/CE e Unimed Fortaleza, se unem em objetivos comuns, proporcionando saúde 
para os cearenses.

COOPED cumpre, então, sua missão de “diversifi car o campo de trabalho de seus cooperados, 
atuando competitivamente no mercado.”

Para Dr. Osmiro Barreto, Presidente da COOPED, esse momento “é de importância difícil de 
mensurar. Estamos felizes em poder proporcionar isso aos nossos cooperados, porque sei, e sinto, 
que podemos crescer. As bases salariais acordadas estão em consonância com nossos padrões. 
Então, vamos comemorar.”

COOPED fecha contrato inédito com 
Unimed Fortaleza e expande atuação 
para cooperados
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8 De 14 a 16 de abril

6º Simpósio Internacional de Reanimação 
Neonatal será realizado em Belo Horizonte

O 6º Simpósio Internacional de Reanimação 
Neonatal, realizado pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria, em parceria com a Sociedade Mineira 
de Pediatria, será em Belo Horizonte e o temário, 
cuidadosamente defi nido, teve como objetivo 
aprimorar e atualizar o conhecimento dos pediatras 
na promoção da excelência do atendimento.

Já estão confi rmadas as presenças de três 
convidados internacionais do ILCOR: Dr. Jeff rey 
Perlman (NYC), Dra. Myra Wyckoff  (Dallas) e Dr. 
Gary Weiner (Ann Harbor, Michigan).

Agende-se!

Relização: 
SESA e COOPED 

Dias 24 e 25 de Junho (sexta-feira e sábado)
Horário: 08:30 às 17:30
Local: Sede da COOPED - Rua Silva Paulet, 2526 - Dionísio Torres

Inscrições pelos telefones 
3246.2524 ou 99953.3799 com Eunice ou Patrícia.

Palestrante: Prof. Marcus Renato de Carvalho, pediatra, docente do Departamento de Pediatria 
da Faculdade de Medicina da UFRJ.

Investimento: 600 reais

Apoio COOPED: 10 vagas para associados serão custeadas em  50% do valor da 
inscrição para cooperados com produção pela Cooperativa e que garatirem logo 
sua participação. Importante: caso o número de inscritos ultrapasse a cota de 10 
vagas, será feito sorteio com os solicitantes.

Curso de Manejo Clínico do Aleitamento Materno
e Oficina de Introdução à prática do aconselhamento em amamentação

6º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal
Dias 14 a 16 de abril / Local: Minascentro - Rua Guajajaras, N º 1.022 - 

Bairro Lourdes
Mais informações: http://www.simposioreanimacao2016.com.br/

Serão discutidas amplamente as novas diretrizes da reanimação neonatal publicadas em 2015, as 
perspectivas do Programa de Reanimação Neonatal no Brasil e no mundo, entre outros tópicos.
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