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A EVOLUÇÃO DO MERCADO TEM COLOCADO AS 
EMPRESAS EM SITUAÇÕES DESAFIADORAS, NAS 
QUAIS ORGANIZAR-SE É FUNDAMENTAL. SEM 
DEFINIR OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS, É IMPOSSÍ-
VEL ATINGIR OS RESULTADOS ESPERADOS. PARA 
TANTO, TORNA-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO 
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Essa máxima do mercado corporativo vale também 
para as cooperativas, que apesar de não serem 
empresas, têm a mesma necessidade de profi ssiona-
lização e sucesso.

A Coopercon trabalha baseada em seu Planejamen-
to Estratégico, elaborado em 2003, e desde então 
realiza periodicamente sua revisão, comprovando 
os benefícios desse método nos resultados alcan-
çados. Através dele, metas e objetivos são traçados 
anualmente, defi nindo um projeto consistente.

Em 2010, a Coopercon realizou a terceira revisão 
do seu Planejamento Estratégico. O processo foi 
iniciado em 30 de junho de 2010 e contou com a 
presença dos conselheiros administrativos e fi scais, 
além da diretoria executiva e de representantes dos 
colaboradores.

A manutenção dessa revisão é importante, pois per-
mite que a Cooperativa continue fi rme em seu foco 
de atuação, com acompanhamento de ações e de 
desempenho.

Para a Coopercon, o Planejamento Estratégico é, na 
verdade, a construção de um projeto comum, que é 
compartilhado por todos os integrantes da equipe. 
Tudo isso para continuar, cada vez mais, atendendo 
às necessidades do cooperado com qualidade e 
inovação.

Diretoria da Coopercon

Itens a serem trabalhados 
nos próximos dois anos:

• Crescimento da Cooperativa 

• Serviço próprio (Ressaca e 
   Venda Nova)

• Valorização do trabalho do 
   cooperado

• Força política

• Facilitar a comunicação 
   junto ao cooperado 

• Criação de mecanismos para 
   o envolvimento e participação 
   de cooperado e conselheiros

• Criação do Setor de 
   Credenciamento 

Nota de Falecimento
É com extremo pesar que a Diretoria, Conselheiros e Colaboradores da 
Coopercon comunicam o falecimento do Cooperado Dr. Ademir Nilton 
Vieira, membro do conselho de administração da Coopercon (Cooperativa 
de Trabalho Médico de Contagem), no último dia 13 de julho.
Lamentamos o ocorrido e oferecemos aos familiares nossas condolências, 
bem como nossos mais estimados préstimos.

Precisando de soluções em impressão preta ou colorida?
A Future pode solucionar suas dúvidas de custos ou problemas com funcionamento.
Com nove anos de experiência, a Future Service oferece soluções completas para o seu negócio.
Tonner / Tinta / Manutenção / Equipamento

Quer imprimir? Fale com a Future: (31) 3201 1240   /   (31) 3086 2166

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO: Av. João César de Oliveira, 2705  Sala 201 -  Eldorado - Contagem /MG - CEP32310-000

A diretoria da Coopercon mantém um canal aberto e direto para estar sempre perto 
de você. Mande sua mensagem para: diretoria@coopercon.coop.br

Fale com 
a diretoria

A coluna do cooperado é um espaço aberto e reservado para a participação do cooperado da Coopercon. 
Participe, envie sua contribuição para relacionamento@coopercon.coop.br  ou ligue (31) 3335 4800.

Coluna do Cooperado

Cooperado 
continua sendo 
foco do Planejamento 
Estratégico da Coopercon

Oferecendo qualidade e atendimento diferenciado em exames de Endoscopia Digestiva Alta, Broncoscopia e 
Colonoscopia, o Centro Endoscópico Santa Helena está localizado dentro do Hospital Santa Helena. A localização 
privilegiada garante segurança e comodidade ao paciente, que conta com toda estrutura de apoio do hospital.

Endereço: Rua Cassuarinas, 36, Eldorado, ao lado do setor de internação do hospital. 
Para mais informações e agendamentos, ligue: (31) 3399 7460 ou  (31) 3399 7400. 

Coordenação: Dr. Poolo Marcos Fernandes de Souza

Comodidade e segurança no 
Centro Endoscópico Santa Helena

As compl icações causadas pelos d istúrbios do sono, 
principalmente a Síndrome da Apnéia do Sono, são muitas: 
alterações cardiovasculares, cognitivas e endocrinológicas. A 
medicina do sono é uma especialidade multidisciplinar e que 
contribui para a qualidade de vida das pessoas. 

O Centro Mineiro de Medicina do Sono está localizado no terceiro andar do Hospital Santa Rita e é capacitado para 
diagnosticar e tratar os diversos distúrbios do sono, como Síndrome de  Apnéia do Sono, Hipoventilação Alveolar, 
Síndrome da Hiper-resistência de VAS, Parassonias, Sonambulismo, Terror Noturno.

A restauração do sono traz benefícios, como redução do risco de complicações cardiovasculares, resolução 
da sonolência excessiva diurna e, consequentemente, diminuição do risco de acidentes no trabalho.

Endereço: Av. Tito Fulgêncio, 1045, Jardim Industrial. Para mais informações, ligue: 
(31) 3329 1205 ou (31) 8392 1596.

Coordenação: Dra. Luciana Macedo Guedes de Oliveira e Dra. Regina Magalhães Lopes

Não durma no ponto quando 
o assunto for distúrbio do sono
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