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1º Lugar em número de cooperados  

1º Lugar em crescimento de receita 3º Lugar em receitas totais 

Tudo isso representou mais vantagens e benefícios, para você, cooperado. Contamos com a sua participação 
para fazer de 2015 um ano ainda melhor!

Diretoria da Coopercon

 Aumento no ticket médio do valor repassados aos cooperados;
 Aumento no poder de negociação frente às operadoras de planos de saúde em função da participação 

organizada efetiva dos cooperados;
 Aumento no crescimento da receita;
 Aumento em números de cooperados;
 Priorização do cronograma de negociação com os planos de saúde contratualizados;
 Redução do percentual de glosa;
 Trabalho incessante na qualidade de prestação de serviços aos cooperados;
 Expansão dos locais de atuação, oferecendo os serviços da cooperativa aos médicos do Estado de Minas 

Gerais;
 Estudo tributário sobre o repasse individual de cada cooperado;
 Melhoria na comunicação com o cliente Cooperado;
 Programa de orientação ao cliente Cooperado;
 Manutenção da Certificação da ISO 9001:2008;
 Treinamentos para a melhoria na capacitação dos colaboradores.

No dia 24 de Março será realizada a Assembleia 
Geral Ordinária, convidamos todos os (as) 
cooperados (as) a participarem.
Com o vencimento do mandato desta atual diretoria, 
neste dia será realizada a votação dos novos 
membros que irão compor a chapa do conselho de 
administração,  conselho fiscal e diretoria.
Temos grandes motivos para comemorar, foram 03 
anos de grandes resultados, para a cooperativa 
frutos de muito trabalho e perseverança dos seus 
diretores, cooperados e colaboradores, onde se 
destacam os itens abaixo: 



Contas entregues na competência

   anual Repasse

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

R$ 59,15 
R$ 58,50 R$ 58,65 R$ 58,73 

R$ 59,50 

R$ 62,16 

R$ 64,04 R$ 64,16 

R$ 62,80 R$ 62,56 R$ 62,80 

R$ 64,51 

Número de cooperados
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Coopercon alcança desempenho histórico em 2015
Para garantir a qualidade nos processos, as ações são constantemente monitoradas por meio de 
indicadores. Acompanhem nos gráficos, a evolução de sua cooperativa.
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Uma clínica pronta 
espera por você 

A  realizou nos dias 14/01 e 05/02 deste Coopercon
ano, na Sede da Cooperativa, o Curso de Livro Caixa, 
realizado pela contadora Patricia Dutra onde foram 
abordados  todos os assuntos do tema.

Mantenha seu e-mail atualizado para receber novas 
propostas de treinamentos. 

Uma clínica pronta 
espera por você 

Fique atento ao calendário de 
repasse 2015
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Curta nossa página no Facebook 

Agradecimentos

Através do setor de relacionamento, você cooperado saberá 
como realizar um estudo para avaliar a melhor forma de 
recebimento dos seus honorários. 
Para maiores informações procure o supervisor do setor de 
relacionamento com o cooperado, o Sr. Thiago Moura, nos 
telefones (31) 3353-4800/8435-3280 ou pelo e-mail:  
relacionamento@coopercon.coop.br 

Venha conhecer a Clínica da 
Coopercon, localizada no bairro  
São Joaquim, próximo ao Cabral  
na região da Ressaca, que 
espera  por você cooperado(a).
Informações sobre horários 
disponíveis: (31)3355-0851 ou 
8449-6668, falar com Flávia. 

A  agradece ao nosso Coopercon
presidente Dr. Rubens Antonio Campos, 
pelo excelente trabalho e dedicação 
realizados em prol da cooperativa.

Nosso muito obrigado, por ter nos 
ajudado a fortalecer o cooperativismo 
e  f a z e r  d a   u m a C o o p e r c o n
cooperativa forte e reconhecida. 
Saúde, sucesso e prosperidade, é o 
q u e  d e s e j a m  o s  d i r e t o r e s , 
cooperados e colaboradores da 
Coopercon. 
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R$ 141.726.01 - Recebido e repassado em 17/04/2014.
R$   58.362,61 - Recebido e repassado em 22/04/2014.
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R$ 21.408,49

R$ 605.765,05

R$ 14.997.26

R$ 156.017,07

O Dia da Solidariedade (DIA S) foi criado em 2014 pela 
Coopercon para promover e estimular a integração das 
ações voluntár ias num grande movimento da 
solidariedade cooperativista. 
No mês de Novembro, a  entregou à creche Coopercon
Raio de Sol a segunda etapa da reforma, onde foram 
construídas uma sala para os professores, rampa de 
acesso para as crianças e pais, troca do piso e telhado. 
A creche atende a 110 crianças e presta um grande 
serviço à comunidade de Nova Contagem.
O Dia da Solidariedade continua com uma programação 
de ações que vão até dezembro de 2015. 
Gostaríamos de agradecer a cada cooperado que, 
indiretamente, contribuiu nessa ajuda.

No dia 24 de Março de 2015 você tem um compromisso com a sua 
cooperativa!

A Assembleia Geral Ordinária da Coopercon será no dia 24 de março (terça-feira) de 2015, no 
Hotel Manferrari, localizado na Av. João César de Oliveira, 1090, sala Veneza, Eldorado, 

Contagem, MG às 19h00min (última convocação).

Venha, participe, a sua presença é imprescindível. 
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