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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

O Dia de Cooperar (Dia C) foi criado pelo Sistema 
Ocemg/Sescoop-MG para promover e estimular a 
integração das ações voluntárias num grande movi-
mento da solidariedade cooperativista.
Em 2011, a Coopercon e outras cooperativas do Sis-
tema Fencom se uniram para ajudar as mais de 130 
crianças atendidas pela ONG Ação Social Obreiros 
Mirins.
A primeira ação aconteceu no dia 3 de setembro com 
uma grande festa com alegria, pipoca, algodão doce, 
cachorro quente, picolé, brinquedos, oficinas, música 
e até uma animada apresentação de hip hop.
E o Dia C continua com uma programação de ações 
que vão até julho de 2012. Em outubro, estamos re-
cebendo doações de produtos de higiene pessoal e 
limpeza. 
Não deixe de participar!
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Dia C : solidariedade 
        em todos os meses do ano.

Coopercon renova certificação 
e compromisso com a qualidade

MAiS UMA VEz, A COOpeRCOn NÃO PODE DEixAR O DiA 18 DE OUtUbRO PASSAR EM bRANCO. O DiA 
DO MéDiCO é UMA ótiMA OPORtUNiDADE DE COMEMORAR E hOMENAGEAR AqUELE qUE CUiDA DA 
SAúDE DAS PESSOAS, MAS tAMbéM DE FAzER UM bALANÇO DA REALiDADE DEStE PROFiSSiONAL. 

Para os cooperados da Coopercon, os motivos para comemorar são muitos e merecem destaque. Minas Gerais 
é hoje referência nacional em cooperativismo de trabalho médico. Os médicos que recebem seus honorários 
através de cooperativas do Sistema Fencom, como a Coopercon, têm acesso às informações completas sobre 
seu repasse, eliminação da tributação a maior de iNSS, além de redução e controle de glosas.

A organização do faturamento e do repasse dos honorários possibilitou melhores condições de negociação 
com os convênios e de representatividade política, mas ainda há muito o que fazer para conquistar melhores 
condições de trabalho e de remuneração. Encontrar essas soluções é uma das funções da cooperativa, uma 
das formas de organização, cada vez mais reconhecida e respeitada.

Na Coopercon, a busca pelo atendimento das necessidades do cooperado faz parte do dia a dia de cada um 
dos diretores, colaboradores e parceiros, como vocês poderão conferir em diversas matérias deste jornal, como 
nos indicadores de qualidade, na parceria com a Prefeitura de Contagem no projeto Mutirão de Consultas 
Especializadas e na entrevista com o diretor presidente da Federação Nacional das Cooperativas Médicas.

Leia, informe-se e não deixe de participar da sua cooperativa. A nossa organização é a nossa força. parabéns 
a todos os médicos!

        Diretoria da Coopercon

Nos dias 8, 9 e 10 de junho, a Coopercon passou, mais uma vez, 
pela auditoria de re-certificação da iSO 9001:2008. Atendendo às 
exigências de qualidade e implantando melhorias em seus processos, 
a certificação foi mantida. Vale lembrar que essa é uma confirmação 
do compromisso da cooperativa com a excelência, que se reflete na 
vida do cooperado. 
Parabéns a todos que contribuíram para mais essa conquista!

Dia do 
 Médico

Seu dia pode até passar voando. 
Mas tem crédito especial disponível o mês inteiro 
para você e para todos os cooperados.

Confira a simulação:

Valor (R$) / Prazo 12x 18x 24x

35 mil 3.272,08 2.296,48 1.811,18

90 mil 8.413,93 5.905,24 4.657,31

150 mil 14.023,21 9.842,07 7.762,18

Os valores das parcelas podem variar de acordo 
com o total de dias da vigência da operação. Taxa 
válida de 1º a 31/10/2011 para valores acima de 10 
mil reais em até 24 parcelas, sujeita à alteração 
sem aviso prévio. Crédito sujeito à análise e às 
demais condições do produto no momento 
da contratação. O Custo Efetivo Total (CET) 
variará em função das condições da operação 
contratada. Para conhecer o CET da operação 
desejada, faça uma simulação prévia em qualquer 
PAC Sicoob Credicom. CET das simulações acima: 
1,84% a.m. Consulte seu gerente.

Para comemorar tantas datas importantes, 
a homenagem do Sicoob Credicom vem 
em forma de presente: uma linha de crédito 
especial válida de 1º a 31/10/2011.

Parabéns e obrigado pela dedicação.

CREDICOM

CREDICOM

CREDICOM

CREDICOM

CREDICOM

www.sicoobcredicom.com.br
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