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Desde 2003, quando realizou seu 
primeiro planejamento estratégi-
co, a Coopercon adotou o slogan 

Coopercon: a cooperativa sem fron-
teiras. O objetivo era reafirmar o com-
promisso de atender às necessidades e 
desejos do cooperado, valorizando seu 
trabalho e ampliando seu mercado de 
trabalho.
Em 2012, no dia 29 de maio, na Assem-
bleia Geral Extraordinária, diretoria, 
conselheiros e cooperados deram mais 
um importante passo nessa direção, 
com a alteração do nome da cooperati-
va, que passou a ser Coopercon - Coo-
perativa de Trabalho Médico e Afins do 
Estado de Minas Gerais, o que amplia a 
possibilidade de atuação da Coopercon 
para todo o Estado.
Mais do que um slogan ou uma razão 
social, o investimento na expansão da 
cooperativa está presente no dia a dia 
de nossas ações, em cada uma das ati-
vidades dos funcionários e decisões da 
diretoria executiva e conselhos.
O trabalho constante pelo crescimento 
da cooperativa traz vantagens significa-
tivas, como maior poder de negociação 
com as operadoras, ganho de escala e 
diminuição de custos para os coopera-
dos. Enfim, quanto maior e mais forte a 
sua cooperativa, mais fortalecido está o 
cooperado. 
Em Sete Lagoas, por exemplo, a Coopercon 
vem realizando o faturamento e repasse 
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Para valorizar o seu
trabalho, a Coopercon
não tem fronteiras

de honorários dos médicos do Hospital 
Irmandade Nossa Senhora das Graças, 
desde julho de 2010. Lá, mais de cem 
cooperados já perceberam os bene-
fícios de ter seus honorários organi-
zados e repassados pela cooperativa, 
com maior transparência, precisão e 
controle dos repasses e glosas.
Outra frente de trabalho que merece 
todo destaque e atenção é o esforço 
constante de negociação com os con-
vênios. O foco é o cumprimento das 
cláusulas contratuais, referentes a pa-
gamentos e reajustes. Em 2012, foram 
realizadas reuniões com 22 convênios e 
alcançada uma média de 18% de reajus-
te. Essas ações são divulgadas periodi-
camente no boletim eletrônico Informe-se. 
Não deixe de conferir.
 “A Coopercon foi criada com o objetivo 
de cuidar do repasse dos honorários de 
seus cooperados. Mas só repassar não é 
suficiente. É preciso lutar pela melhoria 
dos honorários qualitativa e quantitati-
vamente. Nesse processo, a expansão 
da área de atuação da cooperativa é uma 
ação fundamental.”, afirma Dr. Rubens 
Antonio Campos, diretor presidente da 
Coopercon”.
Você, cooperado, é a principal razão de 
tudo isso. Não deixe de participar e de 
fortalecer cada vez mais a sua coopera-
tiva!

Diretoria da Coopercon

Indicadores de qualidade: 
o foco é o cooperado
Para garantir a qualidade nos nossos 
processos, as ações são constantemente 
monitoradas por meio de indicadores da 
qualidade. Acompanhe nos gráficos a evo-
lução da cooperativa, e nos ajude a man-
ter os indicadores da cooperativa sempre 

em alta, contribuindo com a entrega das 
contas dentro da competência, assinando 
e carimbando as guias, e, principalmente, 
preenchendo corretamente as fichas dos 
usuários atendidos.

Cooperativa de Trabalho Médico e Afi ns do Estado de Minas Gerais 
Av. João César de Oliveira, 2705/ Sala 201 - Eldorado - Contagem / MG 
CEP 32310-000 - Fones: (31) 3353-4800 / 3356-0335 - E-mail: coopercon@coopercon.coop.br - www.coopercon.coop.br 

Diretoria Executiva
Diretor Presidente
Dr. Rubens Antonio Campos
Diretor Administrativo
Dr. Guilherme Lacerda de Almeida
Diretor Financeiro
Dr. Eduardo José da Costa
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JORNAL DA
COOPERCON

ANO IV
NÚMERO XIX
SETEMBRO 2012 

2011 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 MÉDIA 

VALORES

TENDÊNCIA
META

45,00 

40,38 38,96 40,43 42,10 42,00 40,69 39,57 
45,06 47,25 44,53 45,80 46,51 46,64 42,64 

Porcentagem em valor de contas entregue na competência

Ticket médio das consultas negociadas (em R$)

Valor repassado (em milhares de R$)

JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 MÉDIA 

VALORES

TENDÊNCIA
META

2953 3271 3434 3294 3178
3945 3094 3423 4035 3420

4594 4149

3566

4500 

Conselho Fiscal
Dr. Flávio Alberto Paes Gomes 
Dr. Flávio Rodrigues Monteiro Prado 
Dr. Joselito Nogueira Filho 
Dr. Áureo Gaudêncio Filho 
Dr. Ary Avelino de Castro Junior 
Dr. William Machado Brito

Conselho de Administração
Dr. Antônio Rogério Comunian 
Dr. Carlos Alberto Pimentel 
Dr. Domingos Flávio Rabelo Gomes 
Dr. Júlio Sérgio Pedro da Silva 
Dr. Márcio da Silva Souza 
Dr. Ricardo Pinheiro Figueiredo

Responsável técnica
Mariana Sofal

Coordenação geral, diagramação e 
projeto gráfi co: LVA Comunicação

Tiragem: 1200 exemplares
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2011 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 MÉDIA 

94%  92% 93%  95%  94%  91% 93%
 88%

 91%  93%  93% 91%  94%  92%
 97% 

VALORES

TENDÊNCIA
META

Edi tor ia l



Coopercon: cada vez 
melhor para você

Nossa classe 
precisa de um 
representante!

Mutirão de Consulta Especializada de Contagem
Atendimentos realizados

Coopercon
mantém
a Certifi cação
ISO 9001:2008 

Espaço do COOPERADO

A unidade Ressaca
espera por você

A Coopercon monitora a satisfação do 
cooperado com o objetivo de obter infor-
mações que possam melhorar os pro-
cessos e o atendimento. E a evolução 
constante dos níveis de satisfação mos-
tram que estamos no caminho certo. 
Agradecemos a participação de todos! No dia 4 de junho, a Coopercon 

passou pela primeira auditoria 
periódica da ISO 9001:2008, 
após a re-certificação. Aten-
dendo às exigências de quali-
dade, a certificação atesta que 
os serviços prestados pela 
cooperativa vêm sendo desen-
volvidos com melhoria contí-
nua. A norma ISO determina 
que os processos e diretrizes 
sejam bem 
d e f i n i d o s . 
Por isso, a 
c e r t i f i c a -
ção signifi-
ca ganhos 
para todos 
os envolvidos: a cooperativa, 
os colaboradores, parceiros e, 
principalmente, para os coo-
perados.

O Mutirão de Consultas, realizado 
pela Coopercon, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Con-
tagem, tem apresentado ótimos 
resultados para todos, principal-
mente para os médicos coopera-
dos e para a população. Confira e 
venha participar! 

Vagas disponíveis para atendi-
mento nas especialidades: angio-
logia, endocrinologia e reumato-
logia. 

Informações: 3356-0335 ou 3353-
4800, com Marcone ou George.

Qual sua visão sobre a saúde 
pública no seu município?

Houve melhora e amplia-
ção da rede de serviços com 
a construção de várias UBS, 
UPAS, Pronto Socorro JK e 
da maternidade (que está em 
construção), Programa de 
Internação Domiciliar e com 
a parceria com a Coopercon 
para atendimento de con-
sultas especializadas. Mas, 
ainda existe uma demanda 
reprimida para consultas es-
pecializadas, cirurgias eleti-
vas, exames diagnósticos e 
procedimentos de alto custo, 
vagas para odontologia, vagas 
para internação em UTI e CTI 
e equipes médicas incomple-
tas nas UPAS e UBS. 

Dr. Rubens Campos                         
Vereador 14700 - PTB

O Mutirão de Consultas, realizado 
pela Coopercon, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Con-
tagem, tem apresentado ótimos 
resultados para todos, principal-
mente para os médicos coopera-
dos e para a população. Confira e 
venha participar! 

Vagas disponíveis para atendi-
mento nas especialidades: angio-
logia, endocrinologia e reumato-
logia. 

Informações: 
4800, com Marcone ou George.

Participe

do Mutirão

de Consultas
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Pés sem dor
Sempre cuidando do seu bem estar

Se você conhece alguém que sofre de dores nos pés, 
tornozelos, joelhos, quadril ou coluna, agende uma 
avaliação gratuita. Através de tecnologia e equipa-
mentos alemães de última geração, a clínica Pés 
Sem Dor confecciona palmilhas personalizadas. 
Além de alívio para esses problemas, as palmilhas 
melhoram o desempenho de praticantes de qualquer 
atividade física ou atletas profissionais. Mais infor-
mações: (31) 3227 6262 ou www.pessemdor.com.br

222

Canal direto com a diretoria da Coopercon

A diretoria da Coopercon mantém um canal aberto e 
direto para estar sempre perto de você. Mande sua 
mensagem para Dr. Guilherme Lacerda, diretor ad-
ministrativo no e-mail guilhermelac72@gmail.com
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AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 

90,0%

JUN/12

Satisfação de cliente
externo COOPERADO
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A clínica do bairro Ressaca, pró-
ximo ao Ceasa, está à disposição 
dos cooperados. A infra-estrutu-
ra é completa e a equipe capaci-
tada, oferecendo conforto e qua-
lidade aos seus clientes.

Venha conhecer e aproveite mais 
essa vantagem de ser cooperado 
da Coopercon.

Informações sobre os horários 
disponíveis para atendimento na 
unidade: Flávia, 3355 0851.

Médico há 36 anos em Con-
tagem, Dr. Rubens Campos 
sempre defendeu os interes-
ses coletivos. Foi professor da 
UFMG por treze anos, secre-
tário geral do Sindicato dos 
Médicos de Minas Gerais e 
diretor do Sind-Saúde. Vere-
ador em Contagem por dois 
mandatos, participou ativa-
mente dos movimentos que 
resultaram na criação do 
SUS. Tem presença marcan-
te no cooperativismo, sendo 
presidente da Coopercon. 
Atualmente, atende na Cemel 
e na Clínica da Coopercon na 
região do Ressaca.

Dr. Rubens, o que o senhor 
pretende fazer para melho-
rar as condições hoje ofere-
cidas à categoria médica?

Apoiar o cooperativismo mé-
dico e da área de saúde, de-
fender o piso salarial definido 
pelas entidades médicas, lu-
tar pela criação da carreira 
médica e colocar o mandato 
a serviço das entidades médi-
cas e de saúde nas suas lutas 
por melhores salários e con-
dições de trabalho.


