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Depois de mais um ano de trabalho, chegou a hora de prestar contas aos cooperados.
E aqui estamos outra vez, como prometido.
E é com muita satisfação que apresentamos
a segunda edição da Revista COOTES, o periódico anual da Cooperativa dos Ortopedistas e
Traumatologistas do Estado do Espírito Santo.
Nessa publicação, temos o objetivo de passar a
limpo as nossas realizações, conquistas, lutas,
entre outras ações que integraram os nossos
cooperados e os serviços de ortopedia nos hospitais em que esta entidade presta serviço.
Com a positiva repercussão da edição anterior, mantivemos o compromisso de planejar
e executar novamente a tarefa delicada – porém imprescindível – de resumir os últimos 12
meses desta gestão que, por dois anos, vivenciou dificuldades, aprendizados e conquistas. E
agora, após concluir a sua primeira fase de atuação com muito profissionalismo, deixa boas
perspectivas plantadas para serem colhidas nos
próximos anos de uma nova missão.
Nas páginas seguintes, você ficará por
dentro das nossas realizações administrativas e
políticas, do balanço contábil e jurídico, das capacitações e muitas outras notícias sobre o ano
de 2011. E todo este trabalho é motivado pelo
intuito de preservar a transparência de conteúdo informativo da COOTES, além de contribuir
com a sua comunicação, fortalecendo o elo
com os cooperados, os parceiros e a sociedade.
Tenha uma boa leitura,
Conselho Administrativo da
COOTES 2010/2012
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Sobre a
cootes
a cooperativa dos ortopedistas e traumatologistas

( cootes ) foi criada em 5
de agosto de 1993. Na época, era a esperança de um grupo de
ortopedistas perante um quadro nada animador de caos no
serviço público de saúde e de condições precárias de trabalho.
Hoje, com quase 20 anos de existência, a COOTES
congrega os melhores especialistas em ortopedia e traumatologia, conta com mais de 200 cooperados e presta serviços
para o Governo do Estado em sete hospitais (Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória e Hospital Estadual São
Lucas, em Vitória; Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias e Hospital Estadual e Maternidade Alzir Bernardino Alves,
em Vila Velha; Hospital Estadual Dório Silva, na Serra; Hospital
Estadual e Maternidade Silvio Avidos, em Colatina; e Hospital
Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus). Ao todo,
são aproximadamente 300 mil atendimentos anuais promovidos pelos profissionais da COOTES nessas sete instituições.
Mas a defesa da profissão não se resume aos contratos
que a Cooperativa celebra com o governo estadual. Uma das
prerrogativas da COOTES é atuar sempre em prol da educação
continuada de seus profissionais, além de fomentar campanhas de conscientização direcionadas à sociedade em geral.
Em termos estruturais, a cooperativa conquistou sede
própria, se profissionalizou administrativamente e passou
a contar com assessoria jurídica, contábil, de tecnologia da
informação e de comunicação.
Mudanças que mostram como a COOTES evoluiu desde
sua fundação e que dão indícios do quanto é significativa a
transformação pela qual a instituição está passando.
do estado do espírito santo
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pal avr a do presidente

Missão
cumprida
Hélio
Barroso
dos Reis

O desafio de começar uma jornada é instigante. E quando olhamos
para trás, percebemos que nada foi em vão. Há dois anos, a COOTES
deu início à gestão 2010/2012, formada por um conselho administrativo integrado e que em nenhum momento deixou de se guiar pela
missão da cooperativa: valorizar a atuação dos ortopedistas e a qualidade de assistência à população do Espírito Santo, com base nos princípios éticos do cooperativismo e da medicina. Hoje, estamos felizes em
poder afirmar que, mesmo com muito ainda a ser feito, caminhamos
para o final dessa jornada com o sentimento de missão cumprida.
Mas o percurso não foi fácil. Tropeços existiram, porém, cada
um deles foi superado e absorvido como aprendizado. Até porque, saber
analisar os obstáculos com um olhar clínico e solucioná-los com maturidade e segurança foram as nossas receitas de sucesso. E nos orgulhamos
disso, afinal, dar essa cara mais profissional à COOTES sempre foi uma das
bandeiras da nossa gestão.
Por isso, não poupamos esforços e nem ficamos apenas
no discurso. Arregaçamos as mangas e transformamos a confiança
que você nos depositou em resultados. No início de 2010, o contrato
de prestação de serviço entre a COOTES e a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), por exemplo, apontava um número total de vínculos de
138. Atualmente, esse número saltou para 163, sem falar nos reajustes do valor do vínculo que já chegam a
mais de 40% durante a nossa gestão.
Porém, não é só por números que a
COOTES se desenvolve. Somos pessoas. E
acreditando que o profissional da cooperativa é o nosso principal cartão de visita,
fizemos questão de investir em sua imagem e, por isso, confeccionamos cartões
de visitas, crachás e jalecos personalizados
para todos. Os cooperados, literalmente,
vestiram a camisa. E essa ideia, que a princípio poderia parecer singela, deu tão certo que a Sesa adotou a
proposta e incluiu a sua marca em nossos jalecos.

Hoje, estamos felizes em poder afirmar
que, mesmo com muito ainda a ser feito,
caminhamos para o final dessa jornada
com o sentimento de missão cumprida

Ano passado, em continuidade ao planejamento de 2010,
incorporamos mais alianças, coordenamos e executamos novas
ações administrativas e políticas, dentro e fora de nossa cooperativa.
Destaque para o apoio que demos à campanha educativa “Criança
Segura no Trânsito”, realizada pela nossa parceira SBOT-ES, em
agosto de 2011, e que obteve uma repercussão muito positiva.
Não podemos nos esquecer
de outra importante realização que foi o
apoio aos institutos Vida e Movimento e
Elos da Saúde, duas promissoras entidades
do terceiro setor que estão voltadas, principalmente, para valorização da qualidade de
vida e promoção da cidadania. Esses institutos possibilitarão, sem dúvida, novas oportunidades de mercado para a área médica e,
consequentemente, para nós ortopedistas.
Como cooperativa, nunca deixamos de manifestar nossos ideais, mas
ficamos atentos para ouvir sugestões que,
de forma geral, trouxeram benefícios significativos. E muitas dessas sugestões partiram de uma base administrativa mais sólida e especializada. Em
junho de 2011, o time da COOTES ganhou reforço com o trabalho da
Ícone Consultoria e Assessoria Contábil, que nos orientou acerca de
necessárias mudanças na área contábil. De outro parceiro da COOTES,
a MF Sistemas, veio importante colaboração para a implantação da
produção eletrônica, que substituiu os Boletins de Atendimento de
Urgência, em blocos de papel, adaptando ao programa “MV”. Economizamos nas despesas e ainda valorizamos uma proposta de administração mais sustentável.
Esse sentimento de missão cumprida da gestão 2010/2012
até poderia soar como o ponto final de uma trajetória administrativa, mas os resultados positivos desenvolvidos nos dois últimos anos
de trabalho atingiram patamares de reconhecimento aos olhos de
grande parte da entidade. A partir disso, em um momento de reflexão e compromisso institucional, recentemente os cooperados
se expressaram na urna e optaram pela reeleição da atual diretoria,
em uma votação histórica realizada no dia 18 de janeiro de 2012, no
auditório COOTES/SBOT-ES, mobilizando mais de 130 cooperados de
diferentes municípios do Espírito Santo e do Brasil.
Mas o primordial a ressaltar é: o que a COOTES viveu naquele dia não foi a vitória de um grupo, mas sim, da cooperativa como
um todo. Afinal, os cooperados que lá estiveram foram os responsáveis por esse processo eleitoral que, não me intimido em arriscar a
dizer, foi um exemplo de integração, democracia e transparência. Em
nome da COOTES, agradeço aos colegas da chapa vencedora, da oposição, dos cooperados e também dos colaboradores da entidade pelo
debate justo e saudável. Aos parceiros e terceirizados, agradeço pela
confiança. Esperamos que o legado de nossa gestão possa resultar
em novos frutos para a nova jornada de conquistas que se inicia neste
ano e segue até 2014. Sabemos que esse é apenas mais um importante passo em direção a um futuro próspero para a cooperativa.

Como cooperativa, nunca deixamos de
manifestar nossos ideais, mas ficamos
atentos para ouvir sugestões que, de
forma geral, trouxeram benefícios
significativos. E muitas dessas sugestões
partiram de uma base administrativa
mais sólida e especializada

9

10

entrevista

Emídio
Perim Jr.

A paixão pela medicina, as
perspectivas sobre o futuro
da profissão e muitas outras
opiniões deste ortopedista que
adora viajar e acredita que um
médico não pode esquecer o
seu papel político

Quando o perguntaram sobre o que queria ser quando crescer, não teve dúvidas, seria médico. O porquê ele não sabe explicar até hoje, já que é o único da família
que seguiu nessa carreira. Mas o destino do filho de ex-militar seria favorável à sua
escolha, ou melhor, vocação. Descendente de italiano e o mais velho dos oito irmãos, o
ortopedista Emídio Perim Jr. é mineiro de Governador Valadares e formou-se em medicina pela Emescam, no Espírito Santo, há 37 anos. Em sua bagagem, carrega 60 anos
de vida e muitas histórias. E nem pense que ele está perto de pisar no freio. Especialista
em joelho, atualmente trabalha na Clínica Ortopédica Camburi, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Vitória Apart Hospital (VAH) e em uma clínica no Centro
de Vitória. Sua maior motivação são as trocas de aprendizados com as novas gerações
de residentes, com quem faz questão de vivenciar experiências. Nada incoerente para
um profissional que ajudou a fundar a COOTES pensando nos mais jovens que estavam
chegando ao mercado.
11
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Depois de um tempo de carreira,
comecei a observar que a ortopedia
estava se especializando. E a artroscopia
ganhava espaço por ser uma técnica
minimamente invasiva e por proporcionar
menos problemas para o paciente

Você nasceu e passou parte da sua vida
em Minas Gerais. Em que momento
você conheceu o Espírito Santo?

Mas e o seu interesse pela medicina,
de onde surgiu, já que você é o
único médico da família?

O meu pai é de Venda Nova do Imigrante (ES). Quando ele voltou da 2ª Guerra Mundial – pois serviu na Itália -, largou o
exército para ajudar a família de treze irmãos, se mudou para
Governador Valadares (MG) – onde nasci – e passou a morar
com eles. Vim pela primeira vez ao Estado em 1954 para passar
férias em Nova Almeida. Era um costume da minha família.
Nessa época, ainda era moleque, tinha quatro anos de idade.
Lembro, como se fosse hoje, dos dois dias de viagem que gastávamos de Valadares até aqui. Andávamos por estradas de
barro, dormíamos no caminho, era uma aventura para uma
criança. Eu e meus irmãos adorávamos passar o verão naquele
lugar. Era como uma recompensa. Nosso pai sempre nos estimulava a tirar boas notas na escola para não reprovar e poder
aproveitar o máximo de dias em Nova Almeida.

Não sei por que decidi ser médico. Quando era garoto, as pessoas faziam aquela pergunta típica sobre o que eu queria ser
quando crescer. Eu falava medicina, mas sem nenhum motivo.
No quarto ano de curso, ainda não sabia em que área iria me
especializar. Achei que faria dermatologia, mas depois percebi
que queria algo voltado para cirurgia. Então, quando fui para
cadeira de ortopedia, vi que era aquilo o que eu queria fazer.
Decidido pela ortopedia, procurei saber onde ficava o melhor serviço de Vitória no setor. Havia a Clínica de Acidentados
de Vitória – administrada, na época, pelo Paulo Oliveira Santos,
Eli Brotto Pires, Alzir Bernadino Alves e Roberto Scampini – e
o serviço do Hospital São José (atualmente Hospital Estadual
Central) – que era administrado pelo Nelson Pretti e José Virgílio Schwab Leite. Aí, o meu colega de turma, Carlos Orlando,
que trabalhava com o Dr. Nelson, me deu a dica de procurá-lo.
Conversei com o Nelson e ele pediu para que eu falasse
com o dono do hospital, o Dr. Benício Tavares. Por uma feliz
coincidência, ele conhecia o meu pai e tudo deu certo. Trabalhei
com o Nelson, o José Virgílio Schwab Leite e o Luiz Carlos Oliveira Campinhos, que havia chegado do Rio de Janeiro. Foram
os três que me deram formação ortopédica.
Depois de terminar a faculdade, tive uma breve experiência em Linhares. Em 1975, veio a oportunidade de voltar
para Valadares, mas decidi ficar em Vitória, onde minha carreira já estava caminhando bem. Permaneci fixo no Hospital
São José. Trabalhava com ortopedia geral e segui nessa área
por muito tempo.

E de que forma a sua relação com o estado
mudou, deixando de ser apenas para
lazer e tornando-se também um local de
oportunidades profissionais e afetivas?
Estava cursando o pré-vestibular em Belo Horizonte. Na
mesma época, o meu pai planejava se mudar para Vitória e pediu ao meu irmão que me inscrevesse no vestibular da Emescam para medicina. E foi isso o que aconteceu. Fui aprovado,
mas o meu pai, no final das contas, acabou não vindo. Então,
fixei residência no Estado, em uma república.
No dia em que passei no vestibular, fiz questão de festejar em Nova Almeida com os meus irmãos e primos. E por
essas ironias do destino, um dos meus primos me apresentou
a garota que se tornaria a minha namorada e futura esposa.
O nome dela é Maria Auzenda. Casamos depois de seis meses
que eu havia me formado. Hoje, temos duas filhas e um neto.

E mais tarde você se especializou em
joelho. Como foi essa transição de áreas?
Depois de um tempo de carreira, comecei a observar que a
ortopedia estava se especializando. E a artroscopia ganhava
espaço por ser uma técnica minimamente invasiva e por proporcionar menos problemas para o paciente etc. Foi a grande
mudança da minha vida profissional. Então, decidi ter um ar-

troscópio. E quando fui comprá-lo, o vendedor disse que o Helinho (Hélio Barroso) tinha um aparelho novo que não estava
sendo usado.
Ainda não existia nenhuma amizade entre mim e o Hélio, e depois de uma breve conversa ele disse que não queria vender o aparelho, mas ofereceu sociedade. Disse que
queria investir mais para desenvolver a área aqui no estado.
Na época, a artroscopia era feita no olho. E a ideia do Hélio,
para aperfeiçoar o procedimento cirúrgico, era comprar uma
câmera e transmitir a imagem na televisão. O investimento
seria de 15 mil dólares. Ele tinha todos os canais e um amigo
em Belo Horizonte chamado Ernani Avelar Fonseca, recémchegado de especializações feitas na França, e que poderia vir
para nos treinar.
Eu, claro, topei a sociedade. Colocamos o aparelho no
Hospital Santa Rita, onde o Hélio trabalhava. Mas depois ele
não quis seguir na artroscopia, mas, mesmo assim, continuava
a mandar os pacientes para mim. Depois levamos o aparelho
para o Hospital São José, continuei me desenvolvendo na área
e hoje já se vão mais de 20 anos.

E ao longo desses mais de 20 anos, em
algum momento você se arrependeu
de ter escolhido a medicina?

E nas poucas horas de folga, o
que você gosta de fazer?
Não tenho hobby algum. Não jogo bola porque era muito
ruim, fiz um favor à humanidade (risos). Quero voltar a caminhar com a minha esposa. Mas adoro viajar, e faço isso sempre. Se for um hobby, esse é o meu.

Você viveu a evolução da ortopedia
no Brasil. Em sua opinião, quais são
as perspectivas futuras para área?
No que se refere à tecnologia, o que eu acredito que vai ganhar
mais adeptos é o Plasma Rico em Plaquetas (PRP). É uma realidade que está crescendo. E, a cada dia, a tendência é aprendermos o que funciona melhor nesse procedimento e quais
são os novos caminhos de explorá-lo. Mas eu acredito que em
dois anos todo mundo estará usando o PRP. Esse é o futuro.
Da mesma forma como as cirurgias minimamente invasivas
foram na última década.
Mas quando penso adiante, também olho para as novas
gerações. Estou curtindo muito a residência do Vitória Apart.
Você se renova, tem que voltar a estudar porque os meninos
colam em você. Isso é motivador. E me fez evitar tirar o pé de
uma vez do acelerador. Continuo indo a pelo menos quatro
congressos por ano.

Nunca. Eu não me imagino fazendo outra coisa.

Como é a sua relação com os residentes?
Você ajudou a fundar a COOTES. E
sabemos que em uma cooperativa é muito
importante que haja médicos com espírito
administrador e empreendedor, e que
saibam se dividir entre as horas de trabalho
e estudos. Esse também é o seu perfil?

Essa garotada nova é muito tranquila, respeita o trabalho, não
posso reclamar de ninguém. Adoro passar minha experiência
para eles. Em contrapartida, sou tratado com muito carinho.
E é isso que eu gosto na medicina: o profissional mais velho
nunca é descartado como acontece na maioria das profissões.
Pelo contrário, ele é aproveitado. Existe uma troca.

Até certo momento da minha carreira, eu não conseguia parar
de trabalhar para poder administrar um negócio particular ou
mesmo uma entidade de classe. Eu gosto de trabalhar dentro do consultório, de operar. Mas tem gente que sabe realizar as duas funções muito bem e precisamos incentivá-las. Eu
não sou um grande administrador, mas sou um cara que dá
sequência ao serviço, dou
minhas opiniões, e, atualmente, acabo me envolvendo mais.
Já fui delegado na
Associação Médica do Espírito Santo, onde hoje sou o
segundo secretário; no Vitória Apart Hospital sou do
conselho administrativo;
fui do conselho técnico e
fiscal da Unimed; entre
outras coisas. O médico tem que participar, não dá para fugir
disso. Se o profissional não se envolver politicamente, a própria
classe é quem sai prejudicada. E eu acredito que quanto mais
velho, mais esse compromisso político deve ser articulado.

É como eu disse antes. Não consigo me imaginar sem ela.
Passei no vestibular com 17 anos e, desde então, não faço
outra coisa. Medicina, pra mim, é tudo, não apenas por uma
questão financeira, é muito
mais do que isso. A minha
maior realização é ver um
paciente recuperado.
Minha paixão pela
medicina é tão grande que
teve uma época em que
dava mais atenção a ela
do que a minha família.
Hoje já consigo equilibrar
vida profissional e pessoal.
Até porque me casei muito
bem, minha esposa é maravilhosa, sempre cuidou de mim e
das minhas coisas. Ela me auxilia em tudo. Mas agora pretendo
deixar de ir ao hospital nos fins de semana. Quero ver meu
neto crescer, ficar mais em família.

E o que significa a medicina para você?

O médico tem que participar,
não dá para fugir disso. Se o
profissional não se envolver
politicamente, a própria classe
é que sai prejudicada
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realizações

2011

Boas iniciativas
e muitas
realizações

Propostas de implantação
de serviços de ortopedia,
lançamento eletrônico de
produção e participação em
campanhas socioeducativas
estão entre os principais
feitos da gestão 2010/2012

2011, a gestão 2010/2012 da COOTES
trabalhou com afinco para proporcionar condições ideais de
trabalho e remuneração justa aos seus cooperados, com o objetivo de oferecer um atendimento humanizado e de qualidade
à população capixaba.
Das mais simples às mais complexas realizações, todas
elas fizeram com que a COOTES terminasse o ano mais forte,
organizada e preparada para apresentar aos seus cooperados,
tomadores de serviço, e cidadãos capixabas um serviço organizado, produtivo e confiável.

durante o ano de

Serviço de Ortopedia e
Traumatologia para o Hospital
Estadual Drª Rita de Cássia

Alceuleir Cardoso de Souza (ao microfone),
diretor tesoureiro da COOTES, em audiência
pública em Barra de São Francisco
FOTO: DIVULGAÇÃO

Proposto pela COOTES e apresentado à Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa), a criação do Serviço de Ortopedia e Traumatologia para o Hospital Estadual Drª Rita
de Cássia, em Barra de São Francisco, foi idealizado visando gerar benefícios não só para os moradores locais,
mas extensivo à população de outras cidades próximas
à região. Dessa forma, o serviço irá desafogar o atendimento
especialidade feito atualmente pelo HospiFOTO:da
DIVULGAÇÃO
tal Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A proposta foi
discutida em audiência pública realizada na Câmara de
vereadores de Barra de São Francisco, no dia 13 de abril
de 2011, e segundo o tesoureiro da COOTES, Alceuleir
Cardoso, que participou da audiência, a iniciativa foi
muito bem recebida por todos os presentes e já está em
processo de aprovação pelo Estado. “O que queremos é
mais benefícios para a população capixaba”, diz Cardoso.

Implantação do seguro do cooperado

Serviço de Ortopedia e Traumatologia
do Hospital Padre Máximo
Com a proposta de implantação do Serviço de Ortopedia e
Traumatologia do Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do
Imigrante, a COOTES mostrou os vários benefícios que podem
ser gerados para a população local, aos municípios vizinhos e
para as pessoas que trafegam pela perigosa rodovia que corta
a cidade, a BR-262. Hoje, as vítimas de traumas da região são
transferidas para o Hospital Estadual São Lucas (HESL), em Vitória, que somadas aos pacientes da capital, dificultam consideravelmente a prestação de um bom atendimento a todos.
Assim, com a efetivação do serviço, esse atendimento especializado poderá ser feito com mais rapidez e chances de sucesso
muito maior na própria região, o que vai gerar efeitos indiretos
na qualidade do atendimento do HESL, na Capital.

Em edital publicado no ano de 2011, a Secretaria do Estado
da Saúde (Sesa) determinou que todos os profissionais que
prestam serviço via cooperativas que possuem contrato com
o Estado devem possuir um seguro de responsabilidade civil
profissional. Assim, em cumprimento a essa obrigatoriedade,
a COOTES fechou parceria com uma operadora de larga experiência no mercado em atendimento à área médica e negociou
formas de pagamento mais vantajosas, inclusive para aqueles que já possuíam seguro com a empresa, uma vez que tais
cooperados puderam renovar suas apólices com as mesmas
vantagens conquistadas para aqueles que tiveram que aderir
após a determinação da Sesa.
O seguro, além de garantir a segurança, a reputação e os
direitos em caso de danos causados aos pacientes, oferece um
plantão de assistência jurídica 24h, para contatos, orientações
etc. Porém, cabe ressaltar que a decisão de escolha de qual advogado – seja particular ou não – e de qual seguradora a serem
contratados, foi de critério do próprio médico.

Compra de um veículo
A compra do veículo foi feita a partir de recursos gerados por
aplicações financeiras. Com isso a COOTES, no ano de 2011,
ganhou em mobilidade e agilidade, pois foi possível acelerar
a captação e a entrega dos documentos necessários ao bom
funcionamento da cooperativa, que refletiu, inclusive, na antecipação das datas de pagamentos que a cooperativa tem
obrigação - hoje, fornecedores e cooperados estão recebendo
em dia - e em maior segurança na coleta e transporte de documentações. O veículo passou a ser um capital imobilizado da
cooperativa e continua a gerar economia para a cooperativa,
pois sem ele seria necessário alugar automóveis para a realização dos serviços da entidade ou viagens para reuniões com os
cooperados dos serviços fora da Grande Vitória.

Serviço de Microcirurgia em Plexo
Braquial e Nervos Periféricos
A COOTES também apresentou em 2011, à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o projeto de criação do Serviço de Microcirurgia em Plexo Braquial e Nervos Periféricos. A intenção
ao propor a criação do serviço foi de oferecer uma gestão eficiente, com especialistas de alta qualificação, que possam colocar em funcionamento um serviço voltado exclusivamente
para pacientes com lesões complexas que necessitem de reconstruções microcirúrgicas. Além disso, o serviço será um laboratório para a produção e publicação de trabalhos científicos
na área de microcirurgia, realizados por médicos residentes no
Estado.

Serviço de Ortopedia Oncológica
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 140 mil
pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas da doença.
Preocupada com esses dados, a COOTES apresentou, junto a
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), uma proposta de criação de um novo Serviço de Oncologia Ortopédica para o Espírito Santo. Atualmente, no Estado, a população adulta conta
com um único serviço público nessa especialidade, oferecido
pelo Hospital Santa Rita de Cássia. O intuito é proporcionar aos
capixabas melhores condições de tratamentos e diminuir as
mortalidades por neoplasias malignas.
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realizações

2011

Ortopedistas se encontram durante visitas
técnicas da diretoria da COOTES ao Hospital
Estadual e Maternidade Sílvio Avidos
(HEMSA), em Colatina

Novo Regimento
Interno e Estatuto

Transparência e informação
O Conselho de Administração da gestão 2010/2012 procurou
ser o mais transparente possível. Para isso, manteve os seus cooperados sempre bem informados com atualizações constante
no site da COOTES, com notícias relevantes sobre a profissão,
novidades na medicina, além de cursos e palestras. Em 2011, os
cooperados também puderam contar com uma área dedicada
exclusivamente a eles no site da COOTES, que foi a “Área do
Cooperado”. Nela, são disponibilizados documentos restritos,
como extrato de produtividade, comprovante de rendimento
de Imposto de Renda, Regimento Interno, Balanço Social (Contábil), entre outros, para acesso a qualquer momento pelo cooperado. Vale salientar que todas as informações relacionadas
a notícias, assembleias, reuniões, entre outras, foram enviadas
via informativos eletrônicos para os cooperados que possuem
endereço eletrônico cadastrados na COOTES.

Assessoria contábil sob
nova responsabilidade
Procurando cada vez mais excelência na área administrativa,
a COOTES contratou uma nova empresa para assessorá-la
na área contábil: a Ícone Consultoria e Assessoria Contábil.
Com larga experiência em assessoria contábil para cooperativas, a Ícone é uma empresa moderna e com infraestrutura
adequada para atender às necessidades da COOTES, de forma
que a gestão contábil seja feita de maneira eficaz, consistente
sempre objetivando os melhores resultados.

Procurando melhorar a maneira de administrar a cooperativa,
a gestão 2010/2012 criou os novos Regimento Interno e Estatuto da COOTES, que tiveram pareceres da assessoria jurídica da COOTES e da OCB-ES. Nesses documentos constam, de
forma bastante detalhada, todas as normas administrativas e
de funcionamento que estão previstas no Estatuto das Cooperativas Médicas. Todas as adaptações foram feitas para deixar
o regimento e o estatuto da COOTES ainda mais modernos,
democráticos e sempre com as melhores soluções para a administração da entidade.

Aumento no valor dos vínculos e
bonificação por metas batidas
Durantes as negociações que resultou no contrato atual formalizado
entre a COOTES e a Sesa, no início de 2010, um estudo da Fundação
Getúlio Vargas indicava que o número de vínculos, que era de 138,
deveria ser reduzido para 122. A gestão 2010/2012 discutiu arduamente e o número total de vínculos que deveria diminuir segundo
o governo saltou para 163. Além disso, cada um dos vínculos de 24h
- que era de R$ 6.658,60 – saltou para R$ 9.012,00, acrescidos de mais
7% de interiorização. Neste ano a COOTES conseguiu um reajustes
nos valores dos vínculos na ordem de 6,8%. E para completar, a Cooperativa tem a possibilidade de conquistar uma bonificação de 5%,
caso cumpra as metas exigidas pela Sesa, que são: a utilização dos
jalecos e crachás, a permanência nos plantões, aumento da produção
cirúrgica, notificação das irregularidades ou dificuldades que impeçam
a execução dos serviços e preenchimento correto da produtividade
no Sistema “MV”. Mas se as metas não forem atingidas, o contrato
prevê redução de 5% do valor do vínculo. Sendo assim, esta bonificação só dependerá do esforço e colaboração de cada um dos nossos
cooperados.

Uma cootes de cara nova
O ano de 2011 foi repleto de mudanças positivas para a cooperativa e uma delas envolveu a modernização de sua identidade
visual. Com uma marca mais moderna e mais forte, foi possível reformular a papelaria da COOTES e implementar uma nova
ambientação para a sua sede. Agora, cooperados e visitantes
são impactados com uma marca forte e recebem materiais
específicos, além de brindes que contam um pouco da história
e da missão de uma das maiores cooperativas de especialidades médica do Estado. A atual gestão investiu também na estrutura tecnológica, com a compra de novos computadores e
periféricos, bem como a reformulação da rede.
Lançamento eletrônico da produção
A gestão da COOTES 2010/2012 procurou se modernizar como
forma de proporcionar aos seus cooperados mais agilidade no
atendimento, mais segurança e redução de custos operacionais. Por isso, desde o final do segundo semestre a COOTES
trabalha na implantação de um novo programa eletrônico de
lançamento da produção médica, nos serviços em que a entidade atua. A ideia partiu do tesoureiro da cooperativa, Alceuleir Cardoso, que trabalhou, juntamente com profissionais do
Sistema “MV” e com a MF Sistemas, no desenvolvimento do
programa. Em funcionamento desde o dia 1º de maio, o novo
programa, além de armazenar todos os procedimentos realizados pelos ortopedistas durante os atendimentos, também
é capaz de reconhecer e converter, para um mesmo banco
de dados, tanto códigos da CBHPM quanto do sistema SUS,
que são diferentes, mas referem-se a um mesmo processo
médico. O novo “MV” gera economia – devido à redução da
compra de Boletins de Atendimento de Urgência, em papel -,
possibilita criar um banco de dados online, além de ser adaptável a outras especialidades.

Nova papelaria da COOTES, com a marca da
cooperativa mais forte e moderna

Jaleco e crachá para todos
Cumprindo uma exigência da Sesa, a COOTES produziu e distribuiu jalecos de trabalho e crachás para todos os seus cooperados. Já com a nova identidade visual da cooperativa,
personalizados e aprovados pela Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa), esses itens são importantes reforços e difusores da
marca da cooperativa, além de uma solução para identificar
cada um dos ortopedistas da COOTES.

Campanha “Criança Segura no Trânsito”
Outra importante ação da cootes em 2011 foi o apoio à campanha “Criança Segura no Trânsito”, realizada pela sbot - es ,
em agosto. A ação - que aconteceu na Praia da Costa, em Vila
Velha, e no Parque Pedra da Cebola, em Vitória - envolveu vários promotores que abordaram as famílias que estavam com
seus filhos, para distribuir folders educativos com uma série de
informações, como os assentos apropriados para cada idade,
o que diz a lei, estatísticas de acidentes, entre outros esclarecimentos. A intenção da campanha foi de chamar a atenção de
pais e responsáveis para os cuidados que devem ser tomados
ao transportar crianças, usando os equipamentos de segurança adequados como forma de diminuir vítimas e sequelas
decorrentes de acidentes no trânsito.
Campanha apoiada pela COOTES mobilizou a população
para cuidados ao transportar crianças nos veículos
FOTO: DIVULGAÇÃO
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entretenimento

Na cootes,
o médico
também se
diverte

Além de se preocupar com
a formação profissional
de seus ortopedistas, a
cooperativa busca o bemestar de seus cooperados

A tradicional Festa dos Ortopedistas
reuniu a equipe de colaboradores da
COOTES (foto menor) e cooperados
do Estado, além de familiares e
amigos (foto maior)
FOTOS: BRENO DENICOLI

a cootes também esteve presente ,

durante o ano de
2011, em diversos eventos em que os principais propósitos
eram a descontração, satisfação e diversão dos cooperados. E
um dos seus principais eventos sociais em 2011 foi a tradicional
Festa dos Ortopedistas da COOTES/SBOTES.
A confraternização, realizada pelas duas entidades coirmãs, reuniu em um jantar dançante cerca de 250 pessoas,
entre ortopedistas de várias cidades do Estado, familiares e
amigos, no dia 7 de outubro, no Cerimonial Itamaraty, em
Vitória. Durante a festa, também foram homenageados os
coordenadores de serviços da especialidade dos sete hospitais
onde a COOTES atua.

Desafio de futebol:
ortopedistas de Vitória e
Vila Velha participaram de
três amistosos ao longo
do ano de 2011

Para os amantes do
tênis, a COOTES apoiou
o torneio que uniu, em
um momento de lazer e
diversão, ortopedistas e
familiares

Além disso, a COOTES apoiou uma série de eventos esportivos promovidos pela SBOT-ES, que reuniu cooperados e
parceiros em descontraídos finais de semana. Os eventos esportivos foram o II Torneio de Tênis SBOT-ES, realizado nos dias
24 e 25 de setembro, e o desafio de futebol Vitória x Vila Velha,
que aconteceu nos dias 9 de abril, 14 de maio e 16 de julho.
Ambas ações foram pensadas para proporcionar aos ortopedistas momentos de lazer e também oportunidades de fortalecer os laços de parcerias entre os ortopedistas capixabas.
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certific aç ão

cootes,
uma instituição
regularizada
Entenda a
importância do
Certificado de
Regularidade
Técnica e as
vantagens para
a cooperativa

o movimento cooperativista foi criado com o intuito
de satisfazer as aspirações e necessidades econômicas, sociais
e culturais comuns a um grupo, que excedem a capacidade de
cada indivíduo realizar de maneira isolada. E com a Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito
Santo (COOTES) não foi diferente.
A COOTES surgiu para unir os profissionais da especialidade, defender econômica e socialmente cada um deles, e
gerar condições adequadas para o exercício da atividade profissional dos seus membros. Além disso, a cooperativa busca
promover o aprimoramento sistemático da qualidade da assistência médica oferecida, com a finalidade de aumentar o
grau de satisfação dos seus cooperados, tomadores de serviço
e clientes assistidos.
Desde 1997, a COOTES está registrada na Organização
das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/
ES), que é a entidade estadual responsável pela divulgação,
aprimoramento, representação e defesa da doutrina e dos valores cooperativistas. Esse registro representa uma exigência
legal (artigo 107, da lei federal 5.764/71) e permite que a COOTES receba assessoria em diversas áreas: técnica, parlamentar,
jurídica, contábil, comunicação e tecnologia da informação.
A partir de 2007, a COOTES passou a ser monitorada
anualmente pela OCB/ES para a obtenção e manutenção do
Certificado de Regularidade Técnica, que é um documento
obrigatório para todas as cooperativas que são registradas na
entidade há mais de três anos.
O certificado analisa a regularidade das reuniões dos
Conselhos de Administração e Fiscal, as atas e o livro de presença das assembleias gerais, o Estatuto, os Regimentos In-

ternos, os balanços e demonstrações contábeis, a regularidade
das contribuições e taxas cooperativistas estatutárias, a regularidade de envio de informações para a atualização do banco
de dados da OCB/ES, entre outros aspectos.
Segundo Welton do Nascimento, assessor técnico da
OCB/ES, a certificação é uma forma de avaliar se as cooperativas estão atendendo os normativos específicos dos ramos
cooperativistas. “Além disso, ela observa o cumprimento
dos princípios universais e diretrizes do cooperativismo, que
utilizam práticas de boa governança com profissionalismo,
transparência, ética, responsabilidade social e respeito aos
cooperados, clientes, consumidores e colaboradores das mesmas”, diz Welton.

Os benefícios da certificação
Emitido pela OCB/ES, o Certificado de Regularidade Técnica obtido pela COOTES proporcionou diversas vantagens. Segundo
Ruy Rocha Gusman, diretor secretário da cooperativa, desde
que a instituição passou a ser certificada houve um fortalecimento na autogestão da COOTES, por meio da capacitação
dos seus dirigentes e colaboradores, bem como, uma maior
conscientização do quadro social do Estado. “Os atos praticados junto aos cooperados, à comunidade, aos fornecedores e
consumidores dos nossos serviços, também estão mais transparentes”, afirma Gusman. Além disso, como lembra o diretor,
apenas as cooperativas registradas e certificadas estão habilitadas para participar dos processos licitatórios da administração direta e indireta do Espírito Santo.
O grau de conformidade apresentado pelas cooperativas
em relação aos requisitos exigidos pela OCB/ES é identificado
em termos percentuais. Os resultados atingidos pela COOTES
crescem a cada ano, devido à incessante busca pela união e
cooperação mútua de seus integrantes. Desde sua primeira
certificação, no ano de 2007, a COOTES já obteve um aumento
em mais de 6% em sua pontuação.
A constante melhoria é resultado dos importantes elos
que a cooperativa mantém com a população, que necessita de
um cuidado especializado e mais humanizado; elos com seus
cooperados, profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado
de seus semelhantes; e elos com seus tomadores de serviço,
que confiam no profissionalismo e na qualidade do serviço
prestado pela entidade.
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bal anço jurídico

Conscientizar é
a melhor defesa
Alexandre de
Lacerda Rossoni,
assessor jurídico da
COOTES, garante
que profissionais
bem informados
são a solução
para se evitar
complicações com
a justiça

logo que uma instituição é criada , inevitavelmente, ela
estará sujeita a erros e acertos que podem atingir seus mais
variados setores - e um deles é o jurídico. Sendo assim, uma
das primeiras atitudes da gestão 2010/2012 da COOTES foi a de
contratar uma assessoria jurídica especializada, para oferecer
total apoio e orientar de forma correta aos seus cooperados,
auxiliando-os nas diversas ações que, porventura, a entidade
possa enfrentar ou em negociações junto aos seus tomadores
de serviços, como o governo do Estado.
Desde então, a COOTES é assistida por profissionais qualificados e preparados para atender as demandas necessárias.
Segundo o advogado Alexandre de Lacerda Rossoni, que é
Doutorando em Direito e assessora a cooperativa desde 2010,
no ano de 2011 foram realizados uma média de 400 pareceres
jurídicos, que auxiliaram e conscientizaram os cooperados. “A
maioria desses pareceres foram solicitados pelos nossos cooperados. E uma boa notícia: todos eles foram finalizados com
êxito”, conta Rossoni.
Para manter esses resultados positivos, o advogado se
encontra com a diretoria da COOTES às segundas-feiras. Além
disso, frequenta a sede praticamente todos os dias, para saber
se há alguma solicitação de cooperado ou da administração,
o que favorece a solução das pendências com mais agilidade.
Rossoni acredita que conhecer a rotina do ortopedista e o seu
local de trabalho é fundamental para se obter resultados melhores. Assim, ele procura sempre fazer diversas visitas a hospitais, clínicas e ver de perto a infraestrutura disponível para
o médico. “Muitos profissionais são obrigados a trabalhar em
um ambiente que não oferece as condições mínimas de trabalho. E uma das minhas funções também é estar atento a esse
detalhe, para poder notificar a unidade de saúde em favor do
ortopedista, quando necessário”, informa o advogado.

Precisamos nos adaptar a rotina pesada
desses profissionais. É importante oferecer
um retorno para as dúvidas e questões que
possam aparecer, nos mais variados suportes
como e-mail, telefone ou pessoalmente

A ordem é sempre informar

Por profissionais mais preparados
Para dar sequência às ações voltadas para a orientação e informação
dos ortopedistas na área jurídica, Alexandre Rossoni pretende promover, em parceria com o Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ), neste ano, o 2º Fórum Médico Jurídico do Brasil. Dentre
os grandes nomes da área jurídica que Rossoni espera trazer ao Estado
estão os pós-doutores e cátedras Kazuo Watanabe e Ada Pellegrine;
os Ministros do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, Marco Aurélio Mello
e Joaquim Barbosa; os Ministros do Superior Tribunal de Justiça Teori
Zavascki e Nancy Andrighi; os presidentes do Conselho Federal de Medicina Roberto Luiz d’Avila, da Associação Médica Brasileira Florentino
de Araújo Cardoso Filho e da Federação Nacional dos Médicos Cid Célio
Jayme Carvalhaes.
Em 2007, o advogado foi o organizador e presidente científico
da primeira edição do fórum, que contou com a participação de mais
de 2,5 mil pessoas e 29 palestrantes de todo o Brasil, como advogados,
ministros, políticos, entre outros.

Todos conhecem a máxima: informação é tudo. E, para Alexandre Rossoni, manter-se informado é essencial, uma vez que
ele considera o conhecimento a melhor defesa para qualquer
pessoa. “Acredito que, ao orientar o cooperado, além dele ficar
mais atento aos riscos judiciais e administrativos que podem
afetá-lo, a cooperativa também ganha com a redução dos
problemas”, salienta.
Mas, para manter os ortopedistas da COOTES sempre
bem assessorados, é preciso estar disponível para todos eles.
“Precisamos nos adaptar a rotina pesada desses profissionais.
É importante oferecer um retorno para as dúvidas e questões
que possam aparecer, nos mais variados suportes, como email, telefone ou pessoalmente”, ressalva Rossoni, que recebe
uma média de seis e-mails diariamente com esses tipos de solicitações.
Uma excelente solução encontrada pela assessoria jurídica para informar ao maior número de cooperados possível
foi por intermédio de aulas, que são pensadas especialmente
para orientar sobre as atitudes corretas em situações do cotidiano do médico. “A cooperativa conta com profissionais mais
bem instruídos dos seus deveres e direitos, e que tomam decisões mais acertadas em assuntos que envolvam causas jurídicas e administrativas, seja com os pacientes ou com o próprio
hospital”, comemora Rossoni.
A principal intenção dessa assessoria, diz, é conscientizar
o ortopedista, evitando que ele cometa falhas. E caso os problemas venham a acontecer, que o profissional esteja preparado para se defender perante a justiça, independentemente
de ser culpado ou inocente. “O médico precisa estar ciente da
indústria da indenização que move o mercado atualmente,
principalmente envolvendo a área médica”, alerta o advogado,
que conhece bem o lado oposto desse tipo de processo por
já ter trabalhado – antes de entrar para a cooperativa – em
diversas causas contra médicos.
Porém, para o advogado da COOTES, o comportamento
dos profissionais da entidade mudou bastante de 2010 para
hoje. Segundo ele, os cooperados estão mais atentos e preparados para enfrentar os assuntos jurídicos. “Nosso objetivo
é manter a orientação, a proteção judicial e a segurança para
que os ortopedistas da COOTES possam exercer a profissão
em condições ideais, sempre com o corpo jurídico pronto para
atendê-lo”, finaliza.
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bal anço contábil

Com uma base
administrativa, a
cootes conquistou
rendimentos em
2011, aumentou
o seu patrimônio
e caminha para
um futuro de
crescimento

FOTO: DIVULGAÇÃO

Saúde
Financeira
ao longo de sua história , a COOTES evoluiu com ética e
até hoje mantém o seu compromisso registrado em estatuto:
aprimorar a qualidade da assistência médica e representar os
interesses de seus associados, valorizando a atuação no campo
da ortopedia e traumatologia. Mas, além de atuar pelo bemestar de seus cooperados e, consequentemente, da população
atendida por eles, a COOTES precisa estar atenta à sua saúde
financeira. Para isso, faz-se necessária uma base sólida, resguardada por uma boa administração, o que levará no futuro
à ampliação de mercado e de receitas.
No ano de 2011, esse foi um dos assuntos que mais esteve em pauta nas reuniões mensais entre a diretoria e o conselho fiscal da COOTES. E para orientar os melhores caminhos
em busca de um bom desempenho no setor contábil e administrativo, a cooperativa é acompanhada diariamente por um
grupo de profissionais especializados. “A partir do momento
em que assumimos a contabilidade da COOTES, observamos
que a gestão em vigor tinha como uma de suas principais
preocupações a de garantir aos seus cooperados um maior
rendimento pelos serviços prestados. Para isso, o conselho de
administração lutou por melhorias financeiras e de trabalho
durante a renovação do contrato com o Governo do Estado,
sem esquecer de prestar contas em dia como prega a lei”,
afirma Valdirene Menegardo, assessora contábil da COOTES e
gestora da Ícone Consultoria e Assessoria Contábil – empresa
contratada pela cooperativa desde junho de 2011.
Para isso, a assessoria contábil foi instruída pelo conselho de administração a verificar junto aos órgãos públicos municipal, estadual e federal, a existência de qualquer pendência
fiscal por parte da cooperativa, com o intuito de solucionar rapidamente o desajuste, caso existisse, prevenindo, assim, contrair prejuízos ou falhas administrativas futuras.

As aplicações financeiras da COOTES, de acordo com a
assessora contábil, também foram melhores aproveitadas.
Afinal, a cooperativa preocupou-se em manter o seu fluxo
monetário, investindo os recursos gerados pelo rendimento do
capital social. “Hoje, a COOTES é uma das poucas cooperativas
que tem uma conta chamada de Conta de Integralização de
Capital. Quando o cooperado entra, ele tem que integralizar e
pagar uma cota. Esta quantia é colocada numa conta bancária
específica e o seu valor é aplicado, gerando rendimentos extras
que retornam para o próprio benefício da COOTES e, automaticamente, de seus associados”, avalia Valdirene.
E os resultados desse posicionamento foram concretos.
A cooperativa, em 2011, teve um significativo crescimento em
patrimônios líquidos e imobilizados. “Uma das nossas mais
importantes aquisições no ano passado foi o carro oficial da
COOTES, feita a partir da economia gerada com a implantação
do novo sistema de registro de produtividade, que possibilitou
a substituição dos Boletins de Atendimento de Urgência, em
papel, pelo programa online. Essa economia também permitiu
investir no aperfeiçoamento da estrutura física e tecnológica
da nossa sede”, comemorou o presidente da COOTES Hélio
Barroso.
A gestão atual da COOTES, além disso, foi norteada pela
contabilidade a extinguir a circulação de dinheiro em espécie
ou valores em caixa. Atualmente, os responsáveis pelo setor
de compra da cooperativa possuem um cartão exclusivo para
as despesas administrativas. Com a adoção desse novo procedimento, a cooperativa passa a rastrear os gastos e ter mais
controle sobre o seu índice de utilização, registrado por um
extrato mensal. Em prol da transparência, funcionários ainda
foram orientados a não realizarem pagamento em nenhuma
espécie de serviços que não tenham documentos que comprovem a despesa.
E para proporcionar segurança
e um acompanhamento mais completo desse processo administrativo,
anualmente a cooperativa realiza uma
auditoria contábil e de gestão. Para
Ideraldo de Moraes, auditor da COOTES, é importante que a auditoria seja
independente do setor de contabilidade, por ela ser um órgão externo. E,
de acordo com sua avaliação geral, no
decorrer de 2011, a cooperativa “não se
deparou com nenhum risco que colocasse em jogo o equilíbrio financeiro ou
a descontinuidade da gestão”.
Em vista dos resultados gerais, percebe-se que a COOTES cumpriu suas responsabilidades durante o ano, demonstrou amadurecimento profissional, pagou todos os impostos
em dia, evitou o atraso de envios de documentos e esteve em
constante assembleia esclarecendo aos seus cooperados todos
os andamentos financeiros, as metas e os resultados. Sobre o
futuro da cooperativa, a assessora contábil Valdirene não exitou em afirmar: “A COOTES está numa espiral de crescimento
e queremos continuar nesse caminho”.

... A gestão em vigor tem se preocupado
muito em garantir para os cooperados um
maior rendimento nos valores que eles
recebem, buscando mais contratos com o
Estado e tendo a preocupação de manter
as prestações de contas em dia e na lei
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documentaç ão

Organização
e segurança
para preservar
a memória da
cootes
Na responsabilidade
de uma empresa
especializada, os
documentos da
cooperativa recebem
todos os cuidados
necessários para
serem conservados

nos dias atuais , as instituições públicas ou privadas lidam
com uma quantidade de informação cada vez maior. E para ter
um bom andamento administrativo, elas precisam manter os
seus documentos organizados e armazenados em local seguro
e de fácil localização. Ciente disso, a gestão 2010/2012 da Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do
Espírito Santo (COOTES) contratou uma empresa especializada
nesse tipo de prestação de serviço: a Pró-Memória.
Com mais de vinte anos de experiência em gestão documental no Estado, a Pró-Memória oferece consultoria em
gerenciamento de informação, microfilmagem e guarda de
documentos. Desde o início de 2010, a consultora tornou-se a
responsável pela organização e armazenamento dos arquivos
da cooperativa. Agora, na sede da COOTES permanecem apenas os documentos de uso frequentes.
“Todos os arquivos recolhidos são levados para as nossas instalações, higienizados, organizados, acondicionados em
caixas especiais e guardados, tudo com a maior segurança”,
informa Sérgio Liuth, diretor comercial da Pró-Memória.
Cumpridas essas etapas, todas as informações necessárias para que a COOTES possa localizar esses documentos ficam
disponíveis de forma online no sistema da consultora. Sendo
assim, sempre que a cooperativa necessitar de um documento
que já está armazenado na Pró-Memória, basta acessar o site
da empresa e requisitar o arquivo desejado. “A entrega do documento acontece entre 24h e 48h após o pedido”, diz Liuth.

Uma ação, vários benefícios
Todos os cuidados com a gestão dos arquivos da COOTES têm
motivos: dar segurança e facilitar o acesso às informações
necessárias, sempre que forem solicitadas. “Com a implantação desse serviço, o acúmulo de papéis
praticamente não existe mais, e as
chances de perdas de quaisquer dados
que estejam neles, tornam-se praticamente nulas”, afirma Kennia Daniella,
gerente administrativa da COOTES.
“Além da liberação de espaço em
nossa sede, documentos que necessitam ser guardados por um período
maior, ou indefinidamente, recebem
um tratamento que por questão de
logística, nós não conseguiríamos proporcionar em nossa sede”, diz Alceuleir Cardoso, diretor tesoureiro da COOTES. O membro da cooperativa salienta ainda que,
junto com essas facilidades, os documentos estão totalmente
protegidos em locais adequados, com um moderno sistema de
vigilância e de monitoramento pela internet. “Isso proporciona
mais tranquilidade para todos nós”, completa.
O sigilo das informações contidas nos arquivos também
merece destaque. Além da proteção oferecida dentro dos galpões da consultora, quando os documentos não têm mais utilidade e podem ser descartados após prescrever sua vida útil, a
Pró-memória, juntamente com um responsável pela área administrativa da COOTES, acompanha todo o processo de inutilização. Desde a saída de dentro das instalações da consultora,
até a chegada em seu destino final – a reciclagem –, todos os
cuidados necessários para o descarte são tomados.
Assim, com apenas uma única ação, o ambiente de trabalho da COOTES tornou-se mais limpo e organizado. Em posse
de uma empresa com experiência de mercado, todos os dados
estão seguros por profissionais capacitados, em lugares muito
bem vigiados e com uma infraestrutura necessária para o bom
acondicionamento de grande parte da história da cooperativa.

Todos os arquivos recolhidos são levados
para as nossas instalações, higienizados,
organizados, acondicionados em caixas
especiais e guardados em estantes de
aço. Tudo com a maior segurança

Com tanta informação, daria para chegar à Lua!
Algumas pesquisas comprovam o que a
COOTES percebeu e o que muitos de nós
também: o volume de informação produzida no planeta cresce assustadoramente.
Para se ter uma ideia, hoje, uma única edição do jornal “The New York Times” tem
mais conteúdo do que uma pessoa inglesa,
do início do século XVII, conseguiria ter
acesso em toda a sua vida. E mais, pegue
todos os dados que circulam no mundo, armazene em CDs, monte uma pilha e pronto:
você conseguiria chegar até a Lua.

É o que diz um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia
(EUA) e Universidade Aberta da Catalunha
(Espanha). Segundo eles, se o volume de informação que circulou em todo o mundo,
de 1986 até 2007, nos diversos suportes
analógicos e digitais, fosse armazenado de
forma organizada, ocuparia o equivalente a
295 trilhões de megabytes, ou 295 exabytes.
Se todos esses dados fossem gravados em discos, com capacidade de 730 megabytes cada um, seriam gastos um total

de 404 bilhões de CDs, que fariam uma pilha
que partiria da Terra para além da órbita da
Lua, de acordo com o artigo publicado na
revista Science, em fevereiro de 2011.
Todo esse acúmulo de informação
mostra como a evolução tecnológica mudou a rotina e a cultura no planeta. O que
antes poderíamos gastar toda uma vida
para descobrir, hoje, basta apenas folhear as
páginas de um jornal ou navegar algumas
horas na internet.
fonte: jornal O Globo.
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coordenadores de serviços

Coordenando uma
especialidade
Principais representantes
da COOTES nos hospitais,
os coordenadores de
serviço são os responsáveis
por fazer a ponte entre
cooperados e diretoria

em sete grandes hospitais públicos
do Espírito Santo. Por isso, coloca como prioridade em todos
os seus deveres como prestador de serviço da área médica,
oferecer um trabalho de qualidade, com especialistas extremamente qualificados que proporcionem o melhor atendimento
ortopédico e traumatológico à população capixaba e de outros
estados vizinhos.
E para manter a uniformidade, a qualidade e a organização na prestação desse serviço, a cooperativa conta com um
coordenador em cada hospital que atua. Esse especialista é o
responsável por fazer a ponte entre a diretoria e os cooperados. É ele também quem apresenta e ouve as propostas para
melhorias no trabalho dos ortopedistas e no atendimento aos
pacientes.
Durante o ano de 2011, os coordenadores da COOTES
realizaram muitas ações em prol de um ambiente profissional
que proporcionasse mais qualidade no serviço prestado. Foram
diversas propostas de melhorias que geraram mudanças consideráveis na infraestrutura dos serviços e, consequentemente,
na rotina dos hospitais.

a cootes está presente

Hospital Estadual Infantil Nossa
Senhora da Glória (HEINSG) - Vitória
No Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HEINSG), o coordenador do serviço, Antônio Carlos de Paula Resende, buscou sempre manter um
contato estreito tanto com a diretoria do HEINSG
quanto com a da COOTES. O regimento interno do
serviço de ortopedia do hospital está sendo elaborado e foram solicitados mais vínculos para ampliar o
atendimento à população. A equipe do HEINSG também já se prepara para o Congresso de Traumatologia Ortopédica Infantil-Atualização (TROIA), que em
2012 acontecerá em Vitória. “Alguns casos do hospital já foram selecionados e os trabalhos científicos já
estão sendo produzidos por nossos especialistas para
apresentação durante o congresso”, diz Resende.

Hospital Estadual São
Lucas (HESL) - Vitória
À frente da coordenação do serviço de ortopedia do
Hospital Estadual São Lucas (HESL), Jovani Torres da
Matta trabalhou em busca de constantes melhorias
das condições de trabalho para os cooperados exercerem da melhor forma possível a sua função dentro do
hospital. Para isso, solicitou mais dois vínculos, de 12h
cada um, de forma a reforçar a sua equipe no serviço.

Hospital Estadual e Maternidade Dr. Alzir
Bernardino Alves (HIMABA) – Vila Velha

Hospital Estadual Antônio
Bezerra de Farias (HEABF) /
Cirurgia de Mão – Vila Velha
À frente da coordenação do serviço de cirurgia de
mão do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias,
Deomar Castiglioni Pavan, ao perceber o aumento
na demanda, requisitou um funcionário de enfermagem para realizar curativos no pós-operatório
ou em pacientes encaminhados de outros serviços.
Além disso, pacientes com casos graves não conseguiam ter acesso imediato ao hospital devido ao
grande número de atendimentos eletivos de baixa
complexidade, o que foi resolvido após reuniões com
a diretoria do hospital e da COOTES.

Hospital Estadual e Maternidade
Sílvio Avidos (HEMSA) - Colatina
O ortopedista Marcelo dos Santos Costa, coordenador do serviço no Hospital Estadual e Maternidade
Sílvio Avidos, em Colatina, procurou sempre manter contato com a diretoria da COOTES e todos de
sua equipe, em prol de uma transparência em seu
trabalho e a solução de todos os problemas que
pudessem surgir. Essa comunicação foi feita tanto
pessoalmente quanto por meio de e-mails e chats
online. Vale ainda ressaltar que o regimento interno
do serviço já está em processo de finalização e que
tal instrumento servirá de importante auxílio na administração do hospital.

Ao assumir a coordenação do Hospital Estadual e
Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (HEIMABA), o
coordenador do serviço, Francisley Gomes Barradas,
realizou ajustes nas escalas dos ortopedistas, implantou as visitas de rotina nas enfermarias nos finais de semana, além de providenciar requerimento
para a compra de furadeiras e serras pneumáticas.
Uma grande conquista da sua coordenação foi a
aquisição de uma mesa ortopédica, doada pelo Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória. Um
novo quarto de repouso para os plantonistas, com
ar condicionado, camas e colchões novos foi outra
importante vitória. “Para finalizar, implantamos a
folha de ponto – já nos padrões da COOTES e Sesa
– e concluímos o estatuto interno da ortopedia no
HEIMABA”, celebrou Barradas.

O coordenador de serviço no Hospital Estadual Dório
Silva (HEDS), Alceuleir Cardoso de Souza, foi o idealizador, junto ao sistema “MV”, do novo programa
online de produção eletrônica, que está em teste no
HEDS e em outros hospitais estaduais. E para oferecer uma melhor assistência médica à população,
Alceuleir sempre priorizou o contato com a diretoria
da COOTES e do hospital, bem como dos ortopedistas
que ele coordena. Além disso, sua coordenadoria solicitou e foi aprovada a aquisição de novos instrumentos cirúrgicos básicos, equipamentos de proteção,
como capotes e protetores de tireóide, entre outras
coisas, que já estão disponíveis para o trabalho.

Hospital Estadual Antônio Bezerra
de Farias (HEABF) – Vila Velha

Hospital Estadual Roberto Arnizaut
Silvares (HERAS) – São Mateus

Maior diálogo entre os cooperados que atuam no
Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias (HEABF)
com a diretoria da COOTES e do HEABF. Essa foi uma
das principais realizações do coordenador de serviço
Ricardo Feres, que resultou na diminuição de reclamações referentes ao atendimento e a rotina dos
ortopedistas no hospital. Também foi instaurado um
livro de anotações nos consultórios, que registram
as queixas e os fatos relevantes do dia a dia do local.

Carlos Eduardo Coutinho de Oliveira, coordenador de
serviço do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares
(HERAS), ao longo de 2011, procurou sempre manter-se em contato com a diretoria do HERAS e também
da COOTES. Além disso, foi ampliado o quarto de repouso dos plantonistas, implantado dois consultórios
de ortopedia e também o sistema “MV”, que informatizou e integrou todo o hospital – enfermarias,
pronto-socorro, laboratórios, raios-x e tomografia.

Hospital Estadual Dório
Silva (HEDS) - Serra
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novos institutos

Institutos Vida
e Movimento e
Elos da Saúde
promovem a
cidadania e são
apoiados pela
COOTES para
funcionarem como
modelos de gestão
da saúde pública
no Espírito Santo

Pelo futuro
da saúde e
da vida
vivenciar o serviço de saúde pública no Brasil como um
meio eficiente e capaz de atender todas as pessoas de forma
justa e igualitária é um desejo de todo cidadão que anseia em
ver a aplicação de seus impostos trazendo resultados que, de
fato, contribuam para diagnosticar e curar as fragilidades sociais do país.
Nos últimos anos, os gestores públicos, convencidos de
que a gestão da saúde pública precisa de reforço e suporte especializado, vêm delegando ao terceiro setor – constituído por
organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que
tem como objetivo oferecer serviços de caráter público –, o
gerenciamento de hospitais públicos. Em São Paulo, por exemplo, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), por
meio desse acordo, é referência de atendimento pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). A instituição é uma Organização Social
de Saúde (OSS) inspirada em um modelo espanhol e recebe, a
cada ano, 15 mil novos pacientes*.
Vislumbrando novas oportunidades profissionais para os
seus cooperados, a Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES) apoiou a criação
de dois institutos: Vida e Movimento e Elos da Saúde (IES), entidades do Terceiro Setor voltadas para valorização da qualidade
de vida e promoção da cidadania.

A vida em movimento

*fonte: revista Época, novembro de 2011.

Idealizado em janeiro de 2009 por um grupo de ortopedistas
capixabas, tendo a frente do conselho de administração os
ortopedistas Hélio Barroso dos Reis, Clark Masakazu Yazaki,
Alceuleir Cardoso de Souza; e como conselheiros fiscais os or-

topedistas José Carlos Gomes, Everaldo José Marchezini e Atyla
Quintães Freitas Lima, o Instituto Vida e Movimento foi regularizado durante a gestão 2010/2012 da COOTES.
Como declarado em seu estatuto, o instituto funciona
como organização da sociedade civil, de fins não lucrativos,
com personalidade jurídica de direito privado e de interesse
público, com autonomia administrativa e financeira. O Instituto Vida e Movimento foi criado para promover pesquisas,
cursos e ações sociais e preventivas na área da saúde, por meio
da gestão de programas e projetos direcionados para atender
a população em situação de risco, com base na ética, na cidadania, nos direitos humanos, na democracia e na assistência
social beneficente.
Classificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), o Instituto Vida e Movimento, dentre
outras funções, busca gerir a captação de recursos financeiros
para aplicá-los no apoio e no patrocínio de ações, campanhas
e projetos educativos voltados para o estímulo à vida; além de
ser uma organização que trabalha pela mobilização da sociedade em prol das pessoas e comunidades em situação de risco.

Os elos que pulsam
Assim como o Vida e Movimento, o Instituto Elos da Saúde
(IES) é de interesse público e não apresenta fins lucrativos. Porém, é designado e regido em formato de Organização Social
de Saúde (OSS) – leia a diferença entre Oscip e OSS no box ao
lado.
O IES nasceu da aliança de 10 especialidades médicas
(ortopedia, neurocirurgia, cirurgia geral, anestesia, cirurgia
plástica, pediatria, cirurgia pediátrica, intensivistas, cirurgia
cardíaca, cirurgia vascular) com a finalidade de promover a
democratização do acesso à saúde por meio de práticas sócio-ambientais e culturais, serviços de gestão hospitalar e da
assistência na área de atenção em medicina e saúde em todas
as especialidades.
“O IES visa um atendimento ideal de tratamentos, com
o intuito de melhorar a qualidade de vida da população em
situação de risco e desempenhar o direito a uma saúde pública
de excelência, contribuindo também para o benefício dos médicos, por meio da geração de novos empregos”, declara Ruy
Gusman, diretor secretário da COOTES.
Pela questão logística, a criação dessa organização também oferece mais vantagens dentro de um processo de gestão
cidadã, como destaca Hélio Barroso. “Em uma OSS, as decisões
são tomadas mais rapidamente e, como consequência, as necessidades da população podem ser atendidas de forma mais
eficiente. Afinal, o governo apenas supervisiona, mas as decisões são internas, por meio dos contratos de gestão, o que facilita o fluxo de ações e diminui a burocracia”, conclui Barroso,
responsável pela escalação do conselho fiscal e de administração do instituto. Para os próximos anos, ele defende que tanto
o Vida e Movimento quanto o Elos da Saúde colherão muitos
frutos e serão modelos de gestão, de conscientização social e
de investimentos em medidas profiláticas.

Entenda a diferença entre Oscip e OSS
Oscip – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, decorrente
da lei 9.790/99. É definida como uma entidade privada atuando em
áreas típicas do setor público, e o interesse social que desperta merece
ser, eventualmente, financiado pelo Estado ou pela iniciativa privada,
para que suporte ações sem retorno econômico.
OSS – Organização Social de Saúde, regida pela lei 9.637/98. O poder
público fica responsável por ela, mas é uma organização privada quem
fica com sua gestão. Essa organização tem a missão de contratar e
treinar todos os funcionários, cumprir metas de atendimento, produção, qualidade e, sobretudo, gerir bem os recursos repassados pelo
Estado, pela tabela do SUS.
fontes: Sebrae-MG e Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC).
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eleiç ão

Mais de 130
cooperados
compareceram à
sede da COOTES
durante a escolha
da nova diretoria
que representará a
entidade até 2014

Para uma
cooperativa
histórica,
uma eleição
memorável
dezoito de janeiro de 2012 . Uma data que, sem dúvidas,
ficará guardada na memória da COOTES. Afinal, esse foi o dia
em que a cooperativa escreveu outro importante capítulo da
sua trajetória administrativa, marcado por uma eleição histórica que nomeou os novos membros do Conselho de Administração, Conselho Técnico e Conselho Fiscal que estarão à frente
da entidade pelos próximos dois anos.
O processo eleitoral, supervisionado e dirigido por representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB-ES), foi formado pela mobilização de duas chapas: Transparência e CooperAÇÃO – encabeçada pela situação – e a
União, Trabalho e Prosperidade, representando a oposição.
No auditório COOTES/SBOT-ES,
a democracia foi a verdadeira anfitriã desse evento que teve a presença
de mais de 130 cooperados vindos da
Grande Vitória e de diferentes municípios de Norte a Sul do Espírito Santo,
além de outros estados do Brasil, como
São Paulo e Pará. O comparecimento
em massa foi considerado pelos representantes das chapas o reflexo de um
bom momento vivido pela COOTES,
demonstrando a grande força coletiva
que a cooperativa possui.
Após três horas de votação, com
85 votos contra 38 da concorrência, a
chapa Transparência e CooperAÇÃO foi a vencedora, liderada
pelo então candidato a diretor-presidente Hélio Barroso dos
Reis. “A COOTES saiu vitoriosa dessa eleição, pois conseguimos

A COOTES saiu vitoriosa dessa eleição,
pois conseguimos somar a participação
dos colegas da chapa vencedora, da
oposição, dos cooperados e também dos
colaboradores da entidade. E agora, para
continuarmos em frente precisaremos
de transparência, cooperação e união

À direita, cooperados
votando durante a
Assembleia Geral
Ordinária; e abaixo,
a Comissão Eleitoral
apurando os votos após
a eleição para o novo
conselho

somar a participação dos colegas da
chapa vencedora, da oposição, dos
cooperados e também dos colaboradores da entidade. E agora, mais do
que nunca, para continuarmos em
frente precisaremos de transparência, cooperação e união”, reflete Barroso com o otimismo necessário para
seguir reeleito até 2014 em seu posto
como diretor-presidente.
Manter a transparência e cooperação também está nos planos de
Alceuleir Cardoso de Souza, diretortesoureiro da chapa vencedora. Além
de instigar a participação constante de
todos os cooperados e apoiar ações e
campanhas sociais, ele adiantou que a
atual gestão pretende dar continuidade
aos projetos que ampliam a quantidade de serviços de ortopedia e traumatologia oferecidos pela COOTES nos
hospitais públicos capixabas.
“O projeto no Hospital Drª Rita de Cássia, em Barra
de São Francisco, já se encontra em fase de implementação.
Neste ano, foram realizadas as visitas técnicas para adequações físicas e de equipamentos com a presença do deputado
federal Pablo Folleto e o secretário estadual de Saúde Tadeu
Marino. Além disso, nossa meta é seguir trabalhando para
modernizar ainda mais os mecanismos de comunicação com
os cooperados, finalizando o projeto de informatização das informações de produtividade nos hospitais em que atuamos,
além de investir na abertura de novas redes de contato, inclusive com o próprio governo do Estado”, frisa Souza, que confia

Acima e ao microfone,
Patrick Agostinho Moraes,
da DW-Audit – empresa
responsável pela auditoria
contábil da COOTES; e
ao lado, os cooperados
durante o processo eleitoral

Nosso principal objetivo era estimular os
cooperados a questionarem todos os seus
direitos e exercerem sua postura de membros
de uma cooperativa. E isso se concretizou
na quantidade de pessoas que participaram
da eleição, o que nunca havia acontecido
na resposta positiva da urna como uma confirmação do trabalho desenvolvido pelos membros da diretoria nos últimos anos.
E mesmo tendo feito parte da chapa concorrente, o candidato a diretor-presidente Clark Masakasu Yazaki parabenizou
a chapa vitoriosa e a comunidade ortopédica pela demonstração de compromisso institucional. Assim como Geraldo
Lopes da Silveira, que já presidiu a entidade em 2004/2005,
ficou feliz com a grande participação dos colegas durante a
Assembleia Geral Ordinária em que ocorreu o pleito. O ortopedista enxergou com bons olhos a movimentação gerada na
cooperativa no decorrer do processo eleitoral; e percebe como
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A visão de quem esteve presente
“A eleição foi marcante não apenas
por eu ter reencontrado colegas de
residência e de Colatina, mas por evidenciar a importância ao estímulo
de integração entre os cooperados,
para que sejam discutidos assuntos
do nosso interesse, e, que de certa
forma, sejam refletidos nas necessidades dos nossos pacientes”.
Cristine Paiva
Hospital Estadual São Lucas, Vitória
“Acredito que o processo eleitoral
foi engrandecedor para a cooperativa. A existência de uma chapa de
oposição levantou a possibilidade
de um debate democrático. Além
do que, foi a oportunidade da atual
diretoria reforçar e discutir o andamento e os resultados do seu trabalho desenvolvido nos últimos anos.
Isso mostra a evolução política da
COOTES e de seus cooperados”.
Roberto Lora
Hospital Estadual Infantil, Vitória
“Ter uma chapa de oposição foi
fundamental para promover a participação dos cooperados, independente de suas escolhas. A eleição se
mostrou totalmente democrática e
espero que a chapa eleita realize um
excelente trabalho, proporcionando
contínuas melhorias para a cooperativa e, principalmente, para todos
os cooperados e consequentemente
para a população capixaba.”
Carlos Orlando Neto
Hospital Estadual São Lucas, Vitória
“Fiz uma longa viagem de Barra de
São Francisco até Vitória para participar da eleição. Acredito ser muito
importante que os cooperados do
interior mostrem interesse em
acompanhar de perto o andamento
administrativo da COOTES. Fiquei feliz em ter visto colegas de Cachoeiro
de Itapemirim, Colatina, Linhares e
São Mateus”.
Ronan Coimbra
Hospital Estadual Drª Rita de Cássia, Barra de São Francisco

Chapas que concorreram à eleição: Transparência
e CooperAÇÃO (acima); e União, Trabalho e
Prosperidade (abaixo)

consequência do embate entre as duas chapas um avanço
político até então inédito na história da cooperativa. “Nosso
principal objetivo era estimular os cooperados a questionarem
todos os seus direitos e exercerem sua postura de membros
de uma cooperativa, contribuindo para somar soluções para a
entidade. E isso se concretizou na quantidade de pessoas que
participaram da eleição, o que nunca havia acontecido. Tenho
certeza que não só a COOTES, mas a ortopedia capixaba saiu
ganhando com isso. E a oposição auxiliou nesse processo”,
analisa.
Para Atyla Quintaes Freitas Lima, outro membro da
chapa “União, Trabalho e Prosperidade”, esse momento “foi a
mais clara expressão da vontade dos cooperados”. Porém, ele
sugeriu que o processo eleitoral passe por algumas mudanças,
como maior tempo para o período de votação e a criação de
uma comissão eleitoral, como forma de proporcionar mais segurança e isenção ao processo como um todo.
Propostas já recebidas e anotadas pelo diretor secretário
Ruy Rocha Gusman – que continuará no cargo durante a nova
gestão. Gusman garante que as críticas construtivas abordadas pela chapa opositora serão analisadas pela diretoria eleita.
“Vamos estudar os questionamentos levantados e, caso haja
fundamento, pensaremos na execução de propostas que contribuam para resolvê-los”, pontua.
Nesse processo eleitoral tão prestigiado, um voto pode
ser considerado unânime por todos os envolvidos: a COOTES
está evoluindo como entidade política e administrativa. E em
prol de um bem coletivo, é conclusivo que o dia 18 de janeiro
dificilmente será esquecido.

Samuel Lopes
Fontes, da
OCB-ES, Patrick
Agostinho
Moraes, da DWAudit, e Enoque
Alves de S. Pinto,
também da
OCB-ES, durante
a eleição da nova
diretoria

Colaboradoras Vanuza
Cristina da C. Rosa,
Daniela Oliveira, Kennia
Daniella e Mirela
Aparecida Pedrini, com o
diretor presidente reeleito
Hélio Barroso dos Reis

Membros do novo
Conselho de Administração,
cooperados e colaboradores
após a eleição

Stavros
Natsoulis,
colaborador da
COOTES, Hélio
Barroso dos
Reis, diretor
presidente,
e Arnaldo
Borges, da Shop
Comércio

Cooperados reunidos
antes do processo
eleitoral que definiu
os novos conselhos da
cooperativa

Os cooperados Felipe
de Queiros, Laugeci
dos Santos Costa, Hélio
Barroso dos Reis, Geraldo
Lopes da Silveira, Marcelo
Rezende da Silva e
Marcelo dos Santos Costa
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cerimônia de posse

Uma comemoração
à altura de uma
eleição histórica

Cerimônia de posse das novas diretorias da COOTES e SBOT-ES, com a presença de representantes de entidades médicas capixabas e nacionais

A cerimônia de
posse do novo
conselho da
COOTES reuniu
cooperados e
representantes de
diversas entidades
públicas e privadas

Participação. Esta é uma palavra que resume bem o processo eleitoral que definiu a nova gestão da COOTES, que estará à frente da entidade pelos próximos dois anos. E para
comemorar a presença massiva dos cooperados na escolha de
seus representantes, e concretizar o predomínio da transparência e cooperação observadas durante essa eleição, no dia 23
de março a cooperativa realizou a cerimônia de posse oficial de
seus novos conselhos de Administração, Técnico e Fiscal.
Diversos ortopedistas e membros de entidades médicas
capixabas e nacionais, de laboratórios farmacêuticos e do governo do Estado, prestigiaram o evento, organizado em parceria com a SBOT-ES, cuja diretoria para a gestão 2012 também
foi empossada.
Segundo Hélio Barroso dos Reis, reeleito diretor presidente da COOTES, a grande participação dos cooperados nessa
eleição e a presença dos colegas durante a cerimônia de posse,
só demonstrou o quanto a cooperativa está crescendo. “É
nítido que estamos nos desenvolvendo em todas as esferas
administrativas e políticas, visto que buscamos sempre um
melhor planejamento, coordenação, organização, execução e

controle, que são os principais pilares
de uma boa gestão”, ressaltou Reis.
Já o novo presidente da SBOT-ES,
Marcelo Rezende, aproveitou o discurso
de posse para, entre outras colocações,
agradecer o trabalho realizado à frente
da Sociedade pelo seu antecessor,
Adelmo Rezende Ferreira da Costa, e
lembrar o apoio e a parceria que existe
entre as duas entidades. “A Sociedade
tem na união com a COOTES a ‘pedra
fundamental’ para a realização de seus
projetos, e a cooperativa, por sua vez,
conta com a SBOT-ES para a promoção da educação continuada de seus
membros e esclarecimentos por meio
de campanhas educativas voltadas à
população capixaba”.
Comemorações à parte, resta a certeza de que a nova
gestão da COOTES terá bastante trabalho durante os próximos
dois anos. Muitos deles, inclusive, serão advindos das novas
formas de gestão hospitalar que estão sendo discutidas pelos
governos, nas esferas municipais, estaduais e federal, como a
abertura de espaços para as Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que
afetarão diretamente o sistema cooperativista no Estado.
E é devido a esse fato, que Hélio Barroso dos Reis também frisou a todos os presentes que, para manter o sucesso
conquistado pela COOTES, serão necessárias uma maior participação, inspiração, emoção, empatia e palavras benditas pelos
ortopedistas na relação com o próximo, além de um conhecimento técnico e científico acompanhado de ações comprometidas com o bem de todos. Como afirmou o diretor presidente,
“não se avança, principalmente nessa profissão, sem o trabalho em grupo”.

Hélio Barroso,
ao lado de
Marcelo Rezende
(à esquerda),
e durante o
discurso de posse
(abaixo)

Alguns convidados à cerimônia, como José Bonamigo –
segundo tesoureiro da Associação Médica Brasileira (AMB),
Maria Auzenda, esposa de Emídio Perim Jr., cooperado
que aparece na sequência, e Denise Ferreira Garcia, esposa
de Hélio Barroso dos Reis (foto acima); além de Marcelo
Rezende, novo presidente da SBOT-ES, ao lado de seu
antecessor, Adelmo Rezende (foto ao lado)
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