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ANO V| Nº 9 | Janeiro, Fevereiro e Março de 2018

Sobral e Caucaia

A Cooperativa dos Pediatras do Ceará firmou, no final do ano passado, dois novos convênios.
Pág. 7

A Cooperativa dos Pediatras do Ceará realizou, dia 21 de março, em sua sede, Assembleia Geral Ordinária. Relatório de 
Gestão da entidade em 2017, Balanço Patrimonial, direcionamento das sobras apuradas no período e eleição para novo 
Conselho Fiscal, foram os destaques. 

Confira matéria completa. 
Pág. 3

Agende-se!

Núcleo de Estudos COOPED - Fique por dentro de todos os cursos promovidos no primeiro semestre.
Pág. 6

AGO aprova contas, elege novo Conselho 
Fiscal e sobras são direcionadas para 
Fundo de Antecipação da produção

Aplicativo COOPED 

App da Cooperativa já está disponível para download! Conheça as vantagens!
Pág. 8
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2 EDITORIAL 

A frase, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, sintetiza a forma como conduzimos 
nossa Cooperativa e nosso modelo de atuação. Cada escolha é feita com elevado critério, cuidado 
e compromisso.

Iniciamos mais um ano colhendo os frutos do ano que passou! 2017 significou plantio, novas 
parcerias, mudanças estruturais e organizacionais, embates e reconhecimentos. Tudo isso nos 
trouxe até aqui mais fortes e mais confiantes do nosso papel institucional e social. 

Sedimentamos, em definitivo, nosso Núcleo de Estudos COOPED. Foram mais de duas ações 
por mês e mais de 1.000 certificações entregues; tivemos palestras, fóruns e cursos sempre com 
lotação máxima. Consagramos a COOPED como espaço definitivo de conhecimento e isso diz 
muito sobre o nosso caminhar. A agenda completa de cursos do primeiro semestre deste ano você 
confere aqui. 

Embora com o país em severa crise, dificuldades financeiras dos entes públicos, conseguimos 
a manutenção dos nossos contratos, inclusive tomando a dianteira de processos de disputa de 
mercado, em que de forma legalista, a COOPED assumiu a vanguarda, reiterando sua posição e de 
demais Cooperativas. A união em torno do ideal Cooperativista foi fundamental neste momento.

Não só mantivemos novos contratos como expandimos nossa atuação. Agora estamos em 
Caucaia e Sobral, levando para além dos limites da capital, o cuidado e amor pelas crianças que só 
o Pediatra COOPED conhece e exercita.

Aprovamos em Assembleia nossas contas, elegemos um novo Conselho Fiscal e reservamos, 
para o fundo de antecipação de produção, nossas sobras, garantindo o repasse aos cooperados a 
cada dia 20, cultura inédita entre as Cooperativas do nosso Estado.

Neste informativo você vai conferir tudo isso e saber como foi importante estreitar os laços 
com as Organizações das Cooperativas Brasileiras, culminando na nossa participação no Dia de 
Cooperar, a ser realizada em junho deste ano.

Nossa Cooperativa tem sido reconhecida em todo estado e em todo país. Estamos trabalhando, 
dia após dia, com zelo e carinho, primando pela qualidade, mirando o futuro. Este modelo vai nos 
levar ainda mais longe. Não temos pressa, temos amor: pelos Pediatras e pelas crianças. 

Sigamos. 

Boa leitura a todos!

            A Diretoria.

“O caminho é mais importante do que a 
caminhada”

EXPEDIENTE  | CONSELHO DELIBERATIVO Presidente: João Osmiro Barreto  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 Ary Melo, Analice Fontenele Silva Cavalcante, Hermínia Ma. Almeida A. Brilhante, Maria Francielze Holanda Lavor, 
Maria de Fátima Ponte Aragão Pessoa, Osvaldo Barros Rebelo Neto JORNALISTA RESPONSÁVEL Julyta Albuquerque Mtb/Ce 3454 REVISÃO ORTOGRÁFICA 
Matheus Castro REPORTAGEM 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
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3Matéria de capa

A  Cooperativa dos Pediatras do Ceará realizou, dia 
21 de março, em sua sede, Assembleia Geral Ordinária 
com objetivo de eleger novo Conselho Fiscal para o 
período 2018/2019, apresentar o Balanço Patrimonial 
e o Relatório de Gestão da entidade em 2017, o 
direcionamento das sobras apuradas no período, 
fixação 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.

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 que seriam apresentadas durante a noite pelo 
corpo dirigente da entidade.

Ao todo, 140 cooperados participaram da votação 
para o Conselho Fiscal. A votação teve início às 9 
horas da manhã e estendeu-se até as 20 horas. Duas 
chapas concorreram ao pleito, consagrando a chapa 1 
(Compromisso e Ética) como vitoriosa. 

O número de votantes demonstra o engajamento 
dos cooperados com os destinos da sua Cooperativa.

Exercerão o importante exercício fiscalizatório, como 
membros do Conselho: Dr. Ary Melo, Dra. Analice 
Fontenele Silva Cavalcante, Dra. Hermínia Ma. Almeida 
A. Brilhante, Dra. Maria Francielze Holanda Lavor, Dra. 
Maria de Fátima Ponte Aragão Pessoa, Dr. Osvaldo 
Barros Rebelo Neto.

AGO aprova contas da Cooperativa e sobras são 
destinadas para Fundo de Antecipação de produção



CO
OP

ED
 E

m
 P

au
ta

  |
  N

º 
9 

 | 
  J

an
ei

ro
, F

ev
er

ei
ro

 e
 M

ar
ço

 d
e 

20
18

4

Às 20 horas, o Presidente da COOPED, Dr. Osmiro Barreto, fez apresentação do Relatório de Gestão 
2017, mostrando todas as ações que a Cooperativa desenvolveu ao longo do ano e destacou, dentre 
os inúmeros avanços empreendidos, o empenho na realização de cursos, palestras, fóruns e demais 
iniciativas na área educacional. “Foram mais de 2 ações por mês. O Núcleo de Estudos tem permitido 
o importante debate e atualização da Pediatria em nosso Estado e isso nos engrandece muito!”

Dr. Osmiro Barreto destacou, ainda, a profícua parceria com a Organização das Cooperativas 
Brasileiras, apoiando as iniciativas de conhecimento e capacitação. Ao concluir sua apresentação, o 
Presidente da entidade, ressaltou a elegância das duas chapas concorrentes ao Conselho Fiscal, que 
participaram do processo de forma afetuosa e democrática.

O Diretor Financeiro da COOPED, Dr. Rogério Menezes, apresentou, minuciosamente, o Balanço 
Patrimonial 2017 da Cooperativa. Os cooperados presentes puderam comprovar, em números, a 
evolução da Cooperativa e sua saúde financeira. Mantendo sempre o equilíbrio entre despesas e 
receitas, a Cooperativa dos Pediatras do Ceará tem garantido excelência na gestão.

Dr. Rogério Menezes lembrou que a administração dos recursos, apesar do momento econômico 
conturbado do país, prioriza, sempre, o repasse no dia 20 de cada mês, permitindo a pontualidade e 
garantindo salvaguarda aos cooperados.

Após ouvirem os pareceres da Auditoria independente e do Conselho Fiscal, os cooperados  
aprovaram, por unanimidade, o Balanço Patrimonial da COOPED.

As sobras apuradas em 2017, em votação, permaneceram na Cooperativa e devem compor o 
Fundo de Antecipação de produção.

Os Diretores da COOPED agradeceram a participação de todos e o empenho nas discussões, com 
perguntas e sugestões.

Dois sorteios foram realizados com objetivo de fomentar a participação na Assembleia. Dra. Angela 
Lúcia Vidal de Paula foi sorteada com um aparelho de Som e Dra. Conceição de Maria de Souza 
Santos ganhou uma Cafeteira Elétrica.
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5Conheça o novo Conselho Fiscal da COOPED
Os cooperados escolheram, na Assembleia Geral Ordinária, os membros para Conselho Fiscal da 

entidade para o período 2018/2019. 

Dr. Ary Melo
- Residência em Pediatria no Hospital Martagão Gesteira da Universidade do 
Brasil (hoje UERJ);
- Pediatra do Ministério da Saúde e do I.J.F. e Pediatra e Neonatologista do HGF 
(desde a  criação de ambas as clínicas);
- Membro do Conselho Fiscal da Cooped nos anos 2007, 2008, 2010, 2013 e 
2014.

Dra. Analice Fontenele Silva Cavalcante
- Pediatra e Neonatologista do Hospital Hospital Waldemar de Alcântara’ e 
Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns;
- Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UECE;
- Coordenadora Cooped no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns de 2017-
2018.

Dra. Hermínia Ma. Almeida A. Brilhante
- Pediatra e neonatologista - Atuação no HGCC;
- Instrutora do PRN e Mestrado em Saúde Pública;
- Membro do Conselho Fiscal da Cooped nos anos  2003, 2007, 2008, 2011 e 
2015.

Dra. Maria Francielze Holanda Lavor
- Residência em Pediatria no Hospital Universitário Walter Cantídio  e 
Neonatologia na Maternidade Escola Assis Chateaubriand pela Universidade 
Federal do Ceará;
- Intensivista Pediátrica do Instituto Dr. José Frota desde 1993;
- Neonatologista da Maternidade Escola Assis Chateaubriand  desde 1993;
- Instrutora e Coordenadora do Curso PALS (Suporte Avançado de Vida em 
Pediatria ) desde 2000;
- Mestrado em Saúde Pública pela Universidade Federal do Ceará; 
- Presidente da Sociedade Cearense de Pediatria 2014 - 2017; 
- Conselheira Fiscal da UNIMED Fortaleza em 2017- 2018.

Dra. Maria de Fátima Ponte Aragão Pessoa
- Pediatra com atuação em Terapia intensiva no HIAS e HRU;
- Conselheira Fiscal da COOPED (2005 - 2006/2017 - 2018);
- Conselheira Fiscal da UNIMED Fortaleza (2009-2010).

Dr. Osvaldo Barros Rebelo Neto
- Cirurgião Pediátrico formado pelo Hospital Infantil Joana de Gusmão; 
Florianópolis / SC;
- Coordenador do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário Walter 
Cantídio e Maternidade Escola Assis Chateubriand;
- Coordenador do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Geral de Fortaleza;
- Coordenador do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Geral César Cals;
- Cirurgião Pediátrico da Equipe  de Cirurgia do Hospital Infantil Luís França;
- Cirurgião Pediátrico da Equipe  de Cirurgia do Hospital Monte Klinikum.



CO
OP

ED
 E

m
 P

au
ta

  |
  N

º 
9 

 | 
  J

an
ei

ro
, F

ev
er

ei
ro

 e
 M

ar
ço

 d
e 

20
18

6 Agenda

Núcleo de Estudos COOPED
                                                              Curso de Atualização em Emergências Pediátricas

Duração: 24 horas
Aula inaugural dia 24 de Abril de 2018 às 19:00 horas
Tema: Desafios da Comunicação com Crianças e suas 
Famílias em Consulta de Emergência: como proceder e o que 
funciona?
Conferencista: Professor Dr. Álvaro Jorge Madeiro Leite

I Fórum de Política Pública em Oncologia Pediátrica do 
Ceará
Dias 16 e 17 de Maio de 2018
Dia 16 de Maio: 13:00 às 19:00 horas
Dia 17 de Maio: 08:00 às 12:00 horas
Coordenadora - Professora Dra. Tereza Cristina Cardoso 
Fonseca (Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediatrica).

IV Maratona Científica de Terapia Intensiva Neonatal da 
COOPED
Dias 08 e 09 de junho de 2018
Dia 08 de Junho: 19:00 às 22:00 horas
Dia 09 de Junho: 08:00 às 18:00 horas
Conferencista: Professor Dr. Milton Miyoshi

Confira agenda de Cursos!

Núcleo de Estudo 
COOPED
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7

COOPED assina dois novos contratos e 
avança em modelo de crescimento contínuo

Avançando em seu crescimento e em estreita relação com sua missão de proporcionar mercado 
de trabalho, de maneira competitiva e focada no bem-estar da criança, a COOPED, agora, atua no 
Hospital Regional Norte (ISGH - Sobral) e no Hospital Santa Terezinha (Caucaia). 

Para Dr. Osmiro Barreto, Presidente da COOPED, “estamos crescendo de maneira sustentável e 
responsável, centrando nossos esforços em novos mercados, diversificando nossa atuação e 
garantindo presença dos nossos Pediatras no atendimento da criança, descortinando novos 
horizontes.”

Os plantões nas unidades hospitalares recém conveniadas já estão disponíveis e qualquer cooperado 
pode participar da escala. Para o  Hospital Regional Norte, em Sobral, a COOPED dispõe de subsídio 
para o transporte até a cidade.

Como está a atuação da COOPED nos novos hospitais?

Dra. Carla Suelen Carneiro Soares - Coordenadora Médica da Neonatologia do Hospital 
Regional Norte - Sobral

“A relação com a COOPED melhorou muito a dinâmica de trabalho aqui no hospital, pois estabeleceu 
segurança de pagamento para os Pediatras, tornando o ambiente mais tranquilo, leve e feliz. Além 
disso, temos a certeza da presença do plantonista e da sua atuação e podemos ver o impacto disso 
no cuidado com o paciente. O contrato está sendo muito positivo!”

Dr. Francisco Haroldo de Araújo Melo - Diretor Clínico do Hospital Santa Terezinha - Caucaia 
“Estamos muito felizes com o serviço de Pediatria aqui do Hospital. Os profissionais são excelentes, 
engajados e têm grande compromisso. Sentimos que eles abraçam a causa da Maternidade; é bonito 
de se ver!”

Quer aderir aos Plantões nas unidades hospitalares recém conveniadas?

Ligue para COOPED e faça parte das escalas: 3246.2524

Em expansão
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8 Cooperativismo

Dia de Cooperar 
será em 30 de Junho

Aplicativo da COOPED para 
IOS (Iphone) e Android
A Cooperativa dos Pediatras do Ceará lançou, ano 

passado, durante o 380 Congresso Brasileiro de Pediatria, 
o Aplicativo da entidade.

Disponível para IOS (Iphone) e Android, o app permite 
que o cooperado acesse o extrato de repasse, plantões 
e procedimentos, além de notícias e informes da sua 
Cooperativa.

A iniciativa faz parte das ações da COOPED que 
visam proporcionar mais comodidade aos cooperados, 
permitindo fácil acesso às informações no dia a dia.

Para realizar o download é só entrar na AppStore 
(Iphone) e PlayStore (Android) e digitar: “COOPEDCE”.

Caso precise de instruções para “baixar” o aplicativo em 
seu celular, disponibilizamos, em formato passo a passo, 
manual em nosso site! 

Acesse e confira: www.coopedce.com.br

A Organização das Cooperativas Brasileiras, promove, anualmente, o Dia de Cooperar (Dia 
C). Essa iniciativa tem como objetivo, estimular a promoção e a realização de ações voluntárias 
diversificadas e simultâneas. A culminância festiva dos projetos desenvolvidos ao longo do ano 
será no dia 30 de junho.

Em Fortaleza, o evento de celebração será na Praça do Ferreira. Na grande festa do Cooperativismo, 
serão oferecidos serviços nos segmentos de saúde, como consultas médicas, de enfermagem e 
odontológicas; de cidadania, na emissão de RG, CPF e carteira de trabalho; e culturais, por meio de 
atividades lúdicas para crianças, apresentações culturais e oficinas promovidas pelas cooperativas 
para a comunidade.

O Sistema OCB apoia as Cooperativas, capacitando e divulgando os projetos, valorizando as 
práticas. A Cooperativa dos Pediatras do Ceará participará do evento com stand.


