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PALAVRA DOS DIRETORES

Saudações ao
trabalho em equipe

Alceuleir
de Souza
Diretor - Presidente
da COOTES

Ao assumirmos a presidência da COOTES
para a gestão 2014/2016, demos um passo a
frente na mesma direção, dando continuidade
ao projeto administrativo que vem se desenvolvendo nos últimos quatro anos, focado na
valorização do cooperado e na ampliação dos
postos de trabalho.
Em 2014, tivemos a grata felicidade de
dividir o Conselho de Administração com os colegas Dr. Tercelino Hautequestt Neto, Dr. Ruy
Rocha Gusman, Dr. Akel Nicolau Akel Junior
e Dr. Carlos Henrique Candido. Não podemos
deixar de destacar o importante papel dos
Conselheiros Fiscais Antônio Leão Bandeira de
Melo, Antônio Carlos Resende, Bernardo Barroso, Bernardo Barcellos Terra, Sander Amorim
Dalleprani e Tannous Jorge Sassine. Lembramos, também, dos colegas Eduardo Machado
de Menezes, Marcio Rezende Bellote, Carlos
Eduardo C. Oliveira, Eduardo Felipe Cruz Paes Filho, Valbert de Moraes Pereira e Ricardo Feres,
que integram o Conselho Técnico. A assessoria administrativa foi implantada na figura do
consultor Welton Nascimento, que auxiliou na
organização dos nossos passos ao melhorar os
processos internos e realizar o planejamento
estratégico que norteará nosso futuro.
Nós promovemos a modernização do
nosso estatuto e regimento interno, integramos definitivamente a FEBRACEM (Federação
Brasileira das Cooperativas de Especialidades
Médicas) e, durante o processo de abertura
do Hospital Estadual Urgência e Emergência
(HEUE) – onde pairava o medo da perda do serviço –, conseguimos nos posicionar e abrimos,
até o momento, uma frente de 17 vínculos de
24 horas, que prontamente se apresenta como
mais postos de trabalho aos nossos cooperados. Esse projeto está a todo vapor e, os médicos, satisfeitos.
Ainda temos muitos obstáculos e desafios a serem vencidos, mas acreditamos de
sobremaneira na capacidade de união da ortopedia capixaba para conquistar melhores
condições de trabalho e remuneração justa.
Não há dúvidas de que o ano de 2015 será de

grande luta para conseguirmos a renovação do
nosso contrato, e estamos nos preparando há
muito tempo para realizarmos a negociação de
forma justa para todos os cooperados, buscaremos a mudança de paradigmas na prestação
de serviços médicos na urgência e emergência
do nosso Estado.
Nossas missões são e sempre serão as
seguintes: representar os interesses de nossos associados, ampliar e valorizar a atuação
no campo da ortopedia e traumatologia, com
base nos princípios éticos do cooperativismo e
da medicina. Isso porque desejamos ser reconhecidos por nossa integração, pelo respeito à
singularidade dos nossos associados e pela excelência na prestação de serviços de ortopedia
e traumatologia no Espírito Santo.
Finalizando, gostaríamos de agradecer
a todos que nos antecederam na administração da cooperativa, e que de uma forma ou
de outra pavimentaram a história da COOTES.
Em especial, agradeço ao colega e amigo de
longa data Dr. Hélio Barroso, com quem eu
tive a honra de compartilhar a condução da
COOTES e cuja encorajadora confiança e lealdade eu compartilho com satisfação há muitos anos durante nossa atuação profissional.
Aos cooperados, nossos mais sinceros agradecimentos pelas inúmeras sugestões e participações construtivas. Vocês, que têm honrado
com maestria o trabalho médico mesmo sob
condições adversas, demonstraram coragem e
confiança na condução de nossa cooperativa.
Por fim, na grata certeza de que manteremos
nossa qualidade de trabalho e comprometimento individual na prestação de serviços, vamos em frente combatendo uma boa luta e
guardando nossa fé.
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Mais um passo
na direção certa

Ruy
Rocha
Gusman
Diretor - Secretário
da COOTES

Fazer parte da diretoria da COOTES, mais uma vez, tem
sido uma grande honra. Suceder a última diretoria, presidida
pelo colega Dr. Hélio, é ao mesmo tempo fácil e desafiador.
Fácil porque a cooperativa está organizada, no caminho certo,
graças à excelente gestão anterior; desafiador porque nós, da
nova liderança, temos a enorme responsabilidade de manter
o bom trabalho.
E é isso o que nós fizemos em 2014. Como diz o ditado,
“em time que está ganhando, não se mexe”, e, por isso, uma
palavra foi ouvida diversas vezes no nosso primeiro ano à
frente desta nova gestão: manutenção. Demos continuidade
a práticas que deram certo, como o relacionamento aberto
com os cooperados, e mantivemos os bons vínculos que conquistamos anteriormente.
Negociar com o Governo do Estado foi difícil, mas nós
superamos as dificuldades e tivemos sucesso. Para este ano,
nosso foco principal será a negociação do novo contrato com o
Estado – contrato que define, dentre outros pontos, a questão
salarial e o número de vínculos destinados aos nossos cooperados por hospital. A renovação da parceria entre a COOTES e
o Governo é essencial para a cooperativa. Nós lutaremos por
um contrato que apresente melhorias que agradem aos nossos cooperados.
A palavra-chave para 2015 é “união”. Este será um ano
de muito trabalho, e para que a COOTES continue a crescer,
é imprescindível que nós, cooperados, estejamos unidos. Os
bons resultados que você irá conferir nesta edição do nosso
relatório anual são provas de que quando trabalhamos juntos,
alcançamos nossas metas.

PALAVRA DOS DIRETORES

Trabalho, luta,
honra e união
Quando fui convidado pelo Dr. Alceuleir Cardoso de Souza
e pelo Dr. Ruy Rocha Gusman para compor uma chapa a fim
de concorrer à diretoria da COOTES, senti-me muito honrado.
Esses meus dois colegas são pessoas idôneas pelas quais tenho
imenso respeito e admiração. Trabalhar com essa equipe maravilhosa que dispomos hoje na cooperativa – da qual eu tenho
orgulho de fazer parte - deixa tudo mais simples e prazeroso,
pois sabemos que podemos contar um com o outro.
A COOTES de hoje é uma continuação do belo trabalho
feito pelo presidente anterior, o Dr. Hélio Barroso dos Reis. Graças a sua gestão, as dificuldades pelas quais passamos em 2014
- ano conturbado política e economicamente – puderam ser
contornadas com muito trabalho e sabedoria. Não foi e nem
está sendo fácil mantermos os nossos compromissos financeiros em dia, mas com muito suor, conseguimos terminar o ano
com saldo positivo.
É importante que os nossos cooperados saibam que nós
não medimos esforços para garantirmos o que é nosso, fruto
do nosso trabalho - que, diga-se de passagem, é muito bem
feito nos hospitais em que a COOTES está presente, mesmo
com todo o sucateamento da rede hospitalar estadual. No
entanto, já estamos focados na renovação do nosso contrato
com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) e pretendemos alcançar melhorias importantes para todos nós.
O ano de 2014 foi de muito trabalho, e eu tenho a consciência tranquila de que estamos no caminho certo. Neste ano,
continuaremos a buscar maior reconhecimento da sociedade e
do Governo, e manteremos nosso foco principal: oferecer atendimento digno à nossa população e garantir que possamos trabalhar em condições dignas.

Tercelino
Hautequestt
Neto
Diretor - Tesoureiro
da COOTES
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Direcionadores estratégicos

Por dentro da
cooperativa
Confira abaixo os direcionadores
estratégicos da COOTES e saiba
mais sobre a nossa cooperativa

DESDE 1993

22 ANOS
EM 2015

18 ANOS
DE FILIAÇÃO
À OCB-ES

360 MIL

O que é a COOTES

MAIS DE

A Cooperativa de Ortopedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito Santo
(COOTES) é uma sociedade de responsabilidade
limitada que foi fundada em 5 de outubro de
1993, regida pela legislação especial das sociedades cooperativas.
A COOTES, que congrega os melhores
especialistas em ortopedia e traumatologia
do Estado, é responsável por defender as condições econômico-sociais dos integrantes da
especialidade, além de gerar condições para
os seus cooperados exercerem suas atividades
profissionais. A COOTES também deve proporcionar melhoria contínua da qualidade da assistência médica a fim de aumentar o grau de
satisfação dos cooperados, dos tomadores de
serviços e da população assistida.

COOPERADOS

ATENDIMENTOS FEITOS
PELOS COOPERADOS

DESDE

PRESENTE EM

PARCERIA COM
A SESA

na Grande Vitória e no
Norte do ES

Área de atuação
A sede administrativa da COOTES fica
em Vitória, mas a sua atuação abrange todo
o Espírito Santo. Os mais de 200 especialistas
cooperados são responsáveis por cerca de 360
mil atendimentos em dez hospitais estaduais
do Espírito Santo, localizados na Grande Vitória
e no norte do Estado. Em âmbito municipal,
a COOTES também presta serviço ao Pronto
Atendimento do município de Anchieta. O
principal contratante dos serviços da Cooperativa é a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, parceira desde 1997.

200

1997

10 HOSPITAIS

Hospitais Estaduais atendidos pela COOTES
• HEABF – Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias;
• HEDDS – Hospital Estadual Dr. Dório Silva;
• HEIMABA – Hospital Estadual Infantil e Maternidade		
Dr. Bernardino Alves;
• HEINSG – Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora 		
da Glória;
• HESL – Hospital Estadual São Lucas;
• HEDRC – Hospital Estadual Dr.ª Rita de Cássia;
• HEMSA – Hospital Estadual e Maternidade Dr. Silvio Avidos;
• HERAS – Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares;
• HEAP – Hospital Estadual Apóstolo Pedro;
• HEUE – Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Filiação à OCB-ES
A OCB é o órgão máximo de representação das cooperativas no Brasil. A COOTES é filiada à OCB-ES, órgão representativo do Espírito Santo, desde 1997.

ASSEMBLEIA GERAL
(COOPERADOS)

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO TÉCNICO

COMITÊ DE REFORMA
REGIMENTAL E ESTATUTÁRIA

DIRETORIA EXECUTIVA

ASSESSORIA
CONTÁBIL

ASSESSORIA
JURÍDICA

COORDENADORES
DOS SERVIÇOS

COLABORADORES

GOVERNANÇA

COOPERADOS

GESTÃO

Missão

Visão

Valores

Representar os interesses
de seus associados, ampliar e valorizar a atuação
no campo da ortopedia e
traumatologia, com base
nos princípios éticos do cooperativismo e da medicina.

Ser reconhecida pela integração e respeito à
singularidade dos seus associados e pela excelência
na prestação de serviços
de ortopedia e traumatologia no Espírito Santo.

•
•
•
•
•
•
•

Comprometimento
Colaboração mútua
Equidade
Ética
Transparência
Responsabilidade social
Produtividade
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PERFIL CORPORATIVO

A COOTES não
parou de crescer
Em 2014, a cooperativa ampliou o número
de hospitais atendidos, aumentou o número
de cooperados e se reuniu regularmente

HOSPITAIS
ATENDIDOS

PRONTO
ATENDIMENTO

REUNIÕES
CONSELHO
ADMINISTRATIVO

REUNIÕES
CONSELHO
TÉCNICO

REUNIÕES
CONSELHO
FISCAL

Para falar de uma gestão, não pode faltar a análise dos
números e seus comparativos. Entre 2013 e 2014, dois novos
hospitais passaram a ser parceiros da COOTES. São eles: Hospital Dr.ª Rita de Cássia (HDRC), em Barra de São Francisco, e
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
No total, dez hospitais estaduais são atendidos pela cooperativa, além de um Pronto Atendimento no município de Anchieta.
O número de cooperados também aumentou. Em 2012,
eram 222 e em 2013, passou para 232. Atualmente, a COOTES
reúne 242 cooperados (até dezembro de 2014), que estão entre os melhores médicos especializados em ortopedia e traumatologia do estado do Espírito Santo.
Para que ocorra tudo dentro do planejado na gestão,
as Assembleias Gerais são extremamente importantes, já que
nelas são feitas toda e qualquer decisão de interesse da sociedade, além de ser o espaço para as discussões e as deliberações
das questões referentes à própria cooperativa.
As Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) devem ser feitas
uma vez por ano, nos três primeiros meses, para, de acordo
com a OCB, “deliberar sobre prestações de contas, relatórios,
planos de atividades, destinações de sobras, fixação de honorários, cédula de presença, eleição do Conselho de Administração
e Fiscal, e quaisquer assuntos de interesse dos cooperados”.
Em 2014, a AGO da COOTES foi realizada no dia 28 de março
com 21 participantes.
Já as Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) são agendadas sempre que necessário, a fim de deliberar qualquer
assunto que esteja em pauta. Ainda segundo a OCB, “é de
competência exclusiva da AGE a deliberação sobre reforma do
estatuto, fusão, incorporação, desmembramento, mudança de
objetivos e dissolução voluntária”. A COOTES realizou sete AGEs
em 2014, tendo no mínimo 10 participantes em cada uma.
Além das Assembleias, os conselheiros também se reúnem periodicamente para acompanhar a movimentação da
cooperativa. Portanto, em 2014, o Conselho Administrativo
se reuniu 42 vezes, o Conselho Técnico se reuniu 13 vezes e o
Conselho Fiscal, 10.

COOPERADOS
EM 2012

232

COOPERADOS
EM 2013

242

COOPERADOS
EM 2014

Número de Assembleias/
Participação de Cooperados
AGE 2014

7

Participações

Aumento de Hospitais
2010

2013

2014

HESL

13/jan

18

29/mai

27

28/jul

36

12/ago

10

01/set

37

07/out

35

13/nov

20

AGE 2013

3

HEDDS
HEIMABA
HEINSG

HDCR

HEUE

HEABF
HEMSA
HERAS
Evolução de cooperados

Participações
28/jan

43

18/abr

28

22/nov

38

AGE 2012

5

Participações

2012

222 (DEZ)

2013

232 (DEZ)

18/jan

131

2014

242 (DEZ)

29/fev

17

12/nov

57

20/nov

33

22/nov

17

AGE 2014

1

Número de Reuniões - Conselhos (CA, CF, CT) – 2014
Conselho Administrativo

42

Conselho Técnico

13

Conselho Fiscal

10

Participações
28/03/2014

21

AG0 2013

1

Participações
21/03/2013

25

AGE 2012

1

Participações
18/01/2012

84
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balanço
Patrimonial
COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ Encerrado em 31/12/2014
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS OU PERDAS/ Encerrado em 31/12/2014

COOTES - COOP. DOS ORT. E TRAUMATOLOGISTAS ES
CNPJ.: 01.314.354/0001-73
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS E PERDAS E RESULTADO ABRANGENTE
Encerrado em 31/12/2014
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parecer do
Conselho Fiscal
As contas e as demonstrações
financeiras e contábeis
da COOTES estão de acordo com o
que foi apresentado pela gestão

A COOTES, além de contar com o apoio de empresas
terceirizadas de contabilidade e auditoria fiscal, também conta
com um Conselho Fiscal, composto pelos próprios cooperados.
Ele é formado por três membros efetivos – atualmente representados pelo Dr. Antônio Carlos Paula de Resende, Dr. Bernardo Garcia Barroso e pelo Dr. Bernardo Terra Barcelos, e mais
três suplentes – Dr. Antônio Leão Bandeira de Melo, Dr. Sander
Amorim Dalleprani e Dr. Tannous Jorge Sassine.
O Conselho Fiscal é responsável por fiscalizar a administração e as contas da cooperativa. Para isso, ele se reúne
mensalmente com a contabilidade e checa todos os ativos
(bens e direitos) e passivos (saldo das obrigações devidas) do
mês anterior. Dessa forma, as despesas e créditos da cooperativa são conferidos, o que contribui para uma maior transparência financeira.
Apesar de o Conselho Fiscal ser um órgão independente
da diretoria e eleito de forma separada, a diretoria está sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos referentes a
questionamentos que possam surgir sobre a contabilidade da
COOTES. Essa parceria é muito importante para que as atividades de ambos não sejam prejudicadas, conferindo maior credibilidade à gestão.
O Conselho relatou que, em 2014, todos os demonstrativos financeiros da cooperativa estavam de acordo com o
esperado, não havendo, assim, nenhum imprevisto para ser
solucionado. Porém, o cenário econômico do país está abalado, o que reflete diretamente nas políticas de saúde pública e,
por conseguinte, reflete na cooperativa também. Apesar disso,
a COOTES conseguiu manter uma boa saúde financeira e suas
contas controladas do ponto de vista fiscal.
Para 2015, mesmo com o cenário de incertezas na política e na economia, o Conselho Administrativo espera que a
COOTES tenha um crescimento sustentável e que mantenha o
saldo sempre positivo e equilibrado.

3

EFETIVOS

3

SUPLENTES
N° DE
COOPERADOS
NO CONSELHO
FISCAL

POR MÊS
REUNIÕES DO
CONSELHO E DA
CONTABILIDADE

INDEPENDENTE
o Conselho Fiscal
é independente
da diretoria

CRESCIMENTO
SUSTENTÁVEL
MANTER
SALDO POSITIVO

Transparência na
prestação de contas
Graças às auditorias fiscais
realizadas pela DW Audit,
a credibilidade da COOTES
só vem aumentando

Para o bom funcionamento de uma empresa, é
extremamente necessário ter clareza em relação a todas
as decisões tomadas, principalmente quando se refere a
questões financeiras. Com a COOTES não é diferente. Um
importante procedimento que tem sido feito desde 2010,
com o intuito de proporcionar mais credibilidade aos balanços administrativos, é o processo de auditoria fiscal.
Auditorias fiscais são importantes ferramentas
para elevar o grau de confiabilidade da COOTES perante a
bancos, fornecedores, clientes e associados, uma vez que
são elas que revisam os demonstrativos financeiros, as
operações, as transações e os registros. Com isso, é possível verificar a posição patrimonial e financeira da cooperativa, além de atestar se as demonstrações contábeis
estão adequadas ou não.
Para executar esse trabalho, a COOTES conta com
o apoio da empresa DW Audit, especializada em soluções
corporativas, que busca agregar valor à atuação estratégica
de seus clientes nas áreas de auditoria, perícia e consultoria. O relatório com a visão da DW Audit sobre as demonstrações contábeis da Cooperativa é emitido anualmente e
apresentado na Assembleia Geral Ordinária (AGO).

DESDE

EMPRESA PARCEIRA

2010

DW AUDIT

PROCESSO
DE AUDITORIA
FISCAL

APOIO NAS
AUDITORIAS

Ideraldo Luiz de Moraes, auditor da DW Audit, explicou que “os procedimentos adotados consistem na
verificação de documentos que suportam os registros
contábeis das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, objetivando a validação ou não dos lançamentos
contábeis; na obtenção de confirmações externas de
instituições financeiras quanto aos saldos existentes na
data objeto da auditoria; na obtenção de confirmações
da assessoria jurídica acerca de litígios nos quais a entidade possa estar envolvida nas esferas cível, trabalhista
e tributária; na obtenção de confirmações externas de
fornecedores e clientes; na verificação de certidões negativas; na revisão de cálculos da depreciação/amortização;
na verificação do cumprimento de obrigações legais e estatutárias, dentre outros”.
Todo esse trabalho contribui para manter a transparência dos atos da Gestão e de Administração, princípio básico defendido pela COOTES. Além disso, ele contribui também para a melhoria do sistema de controles
internos da entidade e, consequentemente, da qualidade dessas demonstrações.

TRANSPARÊNCIA
NA GESTÃO E NA ADMINISTRAÇÃO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tradição
certificada
pela OCB/ES
Desde 1997, a Cooperativa dos Ortopedistas e
Traumatologistas do Estado do Espírito Santo (COOTES) está registrada junto a Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo (OCB/
ES). Isso significa que, há mais de 18 anos, a COOTES
está em dia com o órgão máximo de representação
das cooperativas do Brasil, responsável por assessorar
as entidades cooperativistas.
Victor Henrique Ribeiro Lima, Analista Contábil
da OCB/ES, explicou que esse registro garante à cooperativa que a Organização irá acompanhar as atividades
desenvolvidas, ofertar capacitações aos colaboradores,
diretores e cooperados, a fim de promover a excelência em sua gestão. “Além disso, buscamos atendê-la,
sempre que necessário, por meio de nossas assessorias contábil, jurídica, de monitoramento e formação
profissional”, completou o analista.
A OCB/ES também é responsável por emitir o
Certificado de Regularidade Técnica, documento obrigatório para as cooperativas registradas há mais de
três anos. Para a isso, são feitas análises a fim de verificar se as cooperativas estão em conformidade com
a legislação cooperativista, trabalhista, previdenciária,
contábil, tributária e fiscal, além de conferir se elas estão cumprindo os preceitos estatutários, doutrinários
e organizacionais.
No certificado, o grau de conformidade apresentado pelas cooperativas em relação aos requisitos
exigidos pela OCB/ES é identificado em termos percentuais. A COOTES atingiu, por mérito, 77% na última
certificação, válida até agosto de 2015. É importante
lembrar que essa pontuação não deve ser comparada
com a dos anos anteriores, já que neste ano a metodologia do Programa de Certificação de Regularidade
Técnica foi alterada.

COOTES comemora
quase duas décadas
de certificações

HÁ MAIS DE

EM DIA COM A OCB/ES

77%
É O GRAU DE
CONFORMIDADE
DA COOTES NO
CERTIFICADO
EMITIDO PELA OCB

Certidões
negativas:
por que
são tão
importantes?
6

É O NÚMERO DE CERTIDÕES
NEGATIVAS DA COOTES

A COOTES trabalha para órgãos públicos,
portanto, certidões negativas são essenciais para o
seu funcionamento. São documentos que comprovam que a cooperativa não possui débitos e está
regulamentada de acordo com a lei. Sem a certidão, o governo fica impossibilitado de pagar, por
força de lei, os serviços prestados pelos cooperados.
Sendo assim, por meio de certidões negativas, pode ser comprovado que a COOTES está em
dia com os órgãos e instituições com os quais se
relaciona. São eles a Prefeitura Municipal de Vitória, o Conselho Regional de Medicina do Estado
do Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Caixa Econômica Federal, o Ministério da
Fazenda e o Tribunal Superior do Trabalho.

Em dia com
o CRM-ES
É RENOVADA ANUALMENTE

Sempre em busca de reunir os melhores e mais
preparados profissionais da área da saúde, a COOTES
só aceita a admissão de médicos que possuam o título de especialista em Ortopedia e Traumatologia
e que sejam devidamente registrados no Conselho
Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES).
Todas as cooperativas do Estado precisam
renovar seus certificados com o CRM-ES anualmente, e Tercelino Hautequestt Neto, diretor técnico da COOTES, é extremamente zeloso quanto ao
que é necessário para tal renovação. “Organização
é fundamental. Por isso, nós somos muito cuidadosos quanto aos documentos que permitem o
bom funcionamento da cooperativa. A certidão do
CRM-ES é essencial para que a COOTES possa manter contratos de prestação de serviço na área médica”, afirma o Dr. Tercelino.
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Realizações e Apoios da COOTES

2014: Um ano de
novidades e realizações
COOTES teve muitos motivos para celebrar no
último ano, dentre eles, a reforma na sua sede.
Além disso, a cooperativa apoiou diversos eventos
da SBOT-ES, como o 11º Congresso de Ortopedia
e Traumatologia do Espírito Santo.

Reforma da sede administrativa
Nesta gestão, grandes mudanças administrativas ocorreram.
Welton do Nascimento, formado em Administração, passou a exercer
o cargo de Assessor Administrativo, agregando significativas melhorias à Cooperativa. Essa contratação terceirizada possibilitou que as
atividades desenvolvidas pelas equipes e pelos funcionários da COOTES
fossem melhores gerenciadas e monitoradas, além de ter tornado o
funcionamento da administração mais satisfatório.
Para alinhar os propósitos da nova administração, foi feita
uma reforma na sede administrativa da Cooperativa. O principal objetivo era abrir mais espaço para melhor receber os cooperados e
acomodar os colaboradores, além de promover uma maior integração da equipe. Para isso, a separação que havia entre a antiga sala
da SBOT-ES e a sala da COOTES deixou de existir. Depois de cerca de
seis meses de reforma, o ambiente ficou mais moderno, mais aconchegante e recebeu novos computadores, melhorando também os
equipamentos tecnológicos. Os próprios cooperados já aprovaram os
resultados e reconheceram ter valido a pena o investimento.

EM REFORMA

INTEGRAÇÃO

MODERNIDADE

Campanhas apoiadas
Em 2014, a COOTES apoiou campanhas promovidas pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito Santo
(SBOT-ES). Uma delas foi a “Carnaval sem Trauma”, que alertou os motoristas sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito para
evitar acidentes.
O Carnaval, apesar de ser uma época de muita alegria e festa, é
também marcado pelo aumento de acidentes nas estradas brasileiras.
Por isso, ações como essa são de extrema importância para conscientizar as pessoas sobre o assunto e dar orientações de segurança, educação e respeito no trânsito. Tudo isso reafirma o lema da campanha,
“Gentileza gera Gentileza”, que mostra que simples gestos podem evitar grandes tragédias.
Além de publicações em redes sociais, foram distribuídos mais
de 10 mil panfletos durante duas ações: uma no Pedágio da Terceira
Ponte, em Vitória, no dia 27 de fevereiro; e outra no Pedágio da Rodovia
do Sol, em Guarapari, no dia 28 de fevereiro. Os panfletos continham
dicas básicas de melhorias no trânsito, como usar o cinto de segurança,
respeitar o limite de velocidade e não misturar álcool e direção.
Outra campanha realizada pela SBOT-ES e apoiada pela COOTES
foi a “Praia Segura”. O objetivo era alertar aos frequentadores sobre
os riscos das praias, lagoas e rios, tanto na água quanto na areia. Para
isso, foram feitas duas ações: uma panfletagem na Praia de Camburi,
em Vitória, no dia 23 de fevereiro; e uma maratona aquática saindo da
Praia da Costa até a Praia de Camburi, apoiada também pela Associação de Amigos da Praia de Camburi (AAPC).
Os assuntos abordados foram dicas para os banhistas aproveitarem o momento de lazer com mais tranquilidade, como evitar nadar sozinho, não saltar de locais elevados para dentro da água, somente conduzir
embarcações se for habilitado, não deixar crianças sem a presença de um
adulto, evitar a longa exposição ao sol e manter-se sempre hidratado.
11º Congresso de Ortopedia e Traumatologia do Espírito
Santo (COTES)
A COOTES também patrocinou o 11º Congresso de Ortopedia e
Traumatologia do Espírito Santo (COTES), que aconteceu durante os
dias 18 e 19 de setembro, no Centro de Convenções Vitória Grand Hall.
O evento, que acontece bienalmente, é uma realização da Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT-ES) e organizado pela
Associação Médica do Espírito Santo (Ames).
Nessa edição, além de especialistas capixabas, ortopedistas de
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná compuseram a equipe
que ministrou palestras, aulas práticas, mesas redondas e jornadas.
Foram abordados temas multidisciplinares sobre traumatologia esportiva, ombro, joelho, quadril, coluna e doenças degenerativas.
O evento científico, que é o maior e mais importante da especialidade no estado, reuniu mais de 250 especialistas em ortopedia e
traumatologia, fisioterapia, professores de educação física e acadêmicos de medicina e de fisioterapia.
O 11º COTES foi um sucesso. A SBOT-ES pode mais uma vez continuar promovendo aos especialistas capixabas o acesso à educação continuada e, com isso, ficar sabendo das novidades da área e se atualizar.

PANFLETOS
distribuídos
divulgando
a campanha
“Carnaval sem
Trauma”

2 AÇÕES
para promover
a “Praia Segura”

Festa do Ortopedista
Para encerrar o 11º COTES,
foi realizada a tradicional festa
em homenagem ao Dia do
Ortopedista, comemorado
em 19 de setembro. O evento
aconteceu no último dia do
Congresso, 19 às 22 horas no
MS Ilha, na Praia do Canto.

DO CONGRESSO
MAIS DE

250
ESPECIALISTAS
DA ÁREA
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Com
as contas
em dia
Dados da contabilidade
da COOTES indicam que
a cooperativa terminou 2014
com números positivos

O laudo da Ícone Consultoria – empresa que faz
a assessoria contábil da cooperativa - diz que a saúde
financeira da COOTES vai bem. O crescimento no faturamento foi de 16% e a organização da nova diretoria
contribuiu – e muito – para esse bom resultado.
Em seu primeiro ano à frente da cooperativa, a
nova diretoria seguiu o exemplo da gestão anterior ao
dar atenção extra aos assuntos financeiros. Como resultado, a COOTES terminou o ano passado com um
resultado 30% maior do que em 2013 e mais do que o
dobro de receitas financeiras. “O nível de organização
da cooperativa, que já era excelente, está ainda melhor!
As solicitações que fazemos são rapidamente atendidas, o que facilita muito o nosso trabalho e explica o
contínuo crescimento da COOTES.”, diz a assessora contábil Valdirene Menegardo.
Outra medida organizacional que contribuiu
para o bom balanço contábil de 2014 foi a integração
entre os sistemas contábil e financeiro da cooperativa, que, segundo Valdirene, deixou o processo de
análise e fechamento mensal mais rápido e fácil. A
integração faz com que toda a parte financeira lançada no sistema seja diretamente importada para o
sistema de contabilidade.
Terminar 2014 com liquidez positiva e em dia com
parceiros e cooperados é motivo de comemoração para
a COOTES. Para 2015, a assessoria contábil prevê um aumento no capital de giro da cooperativa, que terá um
grande ano pela frente graças à luta pela renovação do
contrato com o governo do Estado.

16%
crescimento
no faturamento
CRÉDITO

30%

MAIOR DO
QUE EM 2013

2x
MAIS

RECEITAS
FINANCEIRAS
SISTEMA
CONTÁBIL
SISTEMA
FINANCEIRO
INTEGRAÇÃO
DE SUCESSO

Tecnologia
e inovação
No final do ano passado, a COOTES
contratou os serviços da Esteves Informática,
responsável por cuidar dos equipamentos
da Cooperativa

Dentre os vários parceiros da COOTES, um deles
é a Esteves Informática, responsável pela manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos tecnológicos
da cooperativa desde outubro de 2014. A empresa
também presta consultoria sobre novas tecnologias e
aquisição de equipamentos mais atuais.
A Esteves Informática foi fundada em 2013 e
desde então não parou de crescer no mercado, caracterizando-se pelo excelente atendimento, melhor custo-benefício, resolução das demandas e respeito aos
clientes. Ela atende empresas de pequeno, médio e
grande porte, proporcionando suporte corporativo de
informática e manutenção de computadores.
Robson Esteves, diretor executivo da Esteves
Informática, acredita que a empresa está sempre
buscando atribuir tecnologia ao desenvolvimento da
COOTES. “Na cooperativa, buscamos disponibilizar as
melhores soluções de tecnologia a fim de atender as
demandas de forma rápida, organizada e segura, com
acesso a todos os sistemas via rede sem fio e com segurança criptografada de arquivos”, afirma Robson.
Para desenvolver o trabalho, técnicos da Esteves
Informática realizam duas visitas mensais programadas à cooperativa, além de estarem acessíveis sempre
que forem chamados, se necessário fazer algum tipo
de reparo. Com a Esteves Informática a COOTES pode
contar com uma empresa especializada no ramo e que
se preocupa tanto com a reparação quanto com a prevenção de danos nos equipamentos.

OUT
2014
PARCERIA
RECENTE

ESTEVES
REALIZA DUAS
VISITAS POR MÊS
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Conscientização,
prevenção e renovação
Em 2014, o judiciário da COOTES
colheu os frutos das medidas de conscientização que vêm sendo feitas nos
últimos anos. A mudança de postura
dos médicos em relação aos seus direitos é visível, e reflete nos números de
pareceres, ofícios e processos jurídicos
ocorridos no ano passado.
Segundo Alexandre de Lacerda
Rossoni, advogado da cooperativa, os
médicos já não o procuram para saber
se podem ou não agir contra algo. Eles
já possuem consciência de seus direitos
e, portanto, a procura agora é para se
informarem sobre como agir da maneira certa. “Os pareceres diminuíram em
relação a 2013, época em que os cooperados ainda estavam em processo de
transição de postura. Eu os aconselhava
em um trabalho de conscientização, que
obteve muito sucesso.”, diz Alexandre.
E não são só os médicos que
estão mais conscientes. A COOTES
adotou procedimentos contra quem
contrariar os interesses e princípios
da cooperativa, inclusive os médicos.
A medida foi tomada a partir da expulsão de quase vinte cooperados nos
últimos dois anos. As expulsões ocorreram após muito estudo de causa por
parte do judiciário, que seguiu cautelosamente o rito processual de praxe
nessas situações.
Prevenção
O ano de 2014 do judiciário da
COOTES também foi marcado por medidas preventivas, que culminaram na

diminuição do número de processos.
Rossoni adotou uma conduta de prevenção junto aos hospitais em que os
cooperados atuam. “Pedi aos diretores
dos hospitais que viessem à cooperativa para conversarmos. Então, cobrei
soluções para os problemas reportados pelos médicos, que, por estarem
conscientes de seus direitos, lutam
cada vez mais por melhores condições
de trabalho. Eu passei a agir antes que
os problemas tomassem proporções
maiores, o que significaria prejuízo para
todas as partes.”, explica o advogado.
O foco na precaução ganhou
força quando o Dr. Alceuleir assumiu a
presidência da coorporativa. De acordo com Alexandre, “o Dr. Alceuleir tem
muita visão. Nós dois trabalhamos
muito bem juntos, sabemos mais ou
menos o que vai vir de problema e, por
isso, conseguimos prevenir a maioria. É
ótimo poder contar com pessoas como
ele e o antigo presidente, o Dr. Hélio,
que arrumou a casa”.
Para este ano, Rossoni espera
o desfecho de alguns casos e o pagamento de indenizações de processos
ganhos – a COOTES tem quase 9 milhões de reais a receber. Porém, o foco
para 2015 é a renovação do contrato
da cooperativa com o Governo do E
stado. Ainda no primeiro semestre, o
judiciário da COOTES irá aos hospitais
para ver de perto a real situação de
trabalho dos cooperados e, então, fará
uma análise financeira e um estudo de
viabilidade funcional para negociar os
termos do novo contrato.

Neste ano,
o jurídico da
COOTES colhe
os frutos do
trabalho realizado
anteriormente
e se prepara
para a renovação
do contrato da
cooperativa com
o Estado

CONSCIENTIZAÇÃO
MENOS
PARECERES

PREVENÇÃO
MENOS
PROCESSOS

CERCA DE

9 MILHÕES
A RECEBER EM 2015
RENOVAÇÃO

CONTRATO
COM O ESTADO

O que há
de melhor
no mercado
de seguros
Desde 2001, a Prodoctor
é parceira da COOTES oferecendo
segurança e tranquilidade aos
médicos cooperados

Médicos são os profissionais responsáveis por
cuidar da vida das pessoas, proporcionando tratamentos, fazendo diagnósticos e prevenções, preocupados
com o bem-estar e a qualidade de vida de cada paciente. Uma profissão tão louvável e que olha sempre para
o outro, também merece receber proteção e cuidado.
É por isso que a Prodoctor – corretora de seguros especializada em estabelecimentos e profissionais
da área de saúde – é parceira da COOTES desde 2001.
A empresa trabalha com as maiores e melhores seguradoras nacionais e internacionais, e seu maior diferencial é sempre indicar para seus clientes o que há de
melhor em termos de cobertura securitária e serviços
agregados disponibilizados pelo mercado segurador.
A Prodoctor oferece uma estrutura de atendimento diferenciada, formada por profissionais especializados e exclusivamente dedicados a atender as
demandas e necessidades de cada cliente. O objetivo
é promover soluções que propiciem tranquilidade na
condução do trabalho e preservação do patrimônio
do cooperado.
Tadeu Cintra, Diretor Comercial da Prodoctor, explicou que a corretora oferece o suporte psicológico necessário ao cooperado em situação de riscos; defende
os direitos do segurado junto à seguradora; e também
analisa as reclamações quando tem alguma ocorrência.
Tal serviço é imprescindível para que o médico cooperado possa exercer a sua função com tranquilidade.

14 ANOS
PARCERIA COM
A PRODOCTOR

MAIS
SEGURANÇA
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Estratégia em
Comunicação
A assessoria de comunicação da
COOTES é feita há mais de cinco anos
pelo Balaio, empresa que trabalha
para que a cooperativa se desenvolva
cada vez mais

Desde 2009, o Balaio Design + Estratégia cuida de
toda a comunicação interna e externa da COOTES, que
inclui atualizações do site, produção de revistas, entre
outros serviços. De lá para cá, a empresa fez trabalhos
importantes para a cooperativa, como a concepção de
uma nova identidade visual e projetos de ambientação
que repaginaram a imagem da COOTES.
O diretor de comunicação do Balaio, Wallace Capucho, orgulha-se da parceria entre sua empresa e a
cooperativa. “É muito gratificante poder trabalhar com
uma entidade como a COOTES, que serve tão bem à sociedade capixaba nos hospitais do Estado e apoia diversas campanhas de conscientização abordando temas
que envolvem a saúde.”, diz Capucho.
Pela importância da cooperativa no cenário estadual, a responsabilidade de comunicar os seus atos
aos cooperados e à população é muito grande. Por isso,
o Balaio destina uma equipe capacitada especialmente
para tratar dos assuntos e demandas da COOTES, sempre com prontidão e retidão.
Sobre o futuro da parceria entre o Balaio e a
COOTES, Wallace afirma que superar-se a cada ano é
um grande desafio. “É uma honra manter uma relação
profissional tão boa e duradoura com a cooperativa, e
nós do Balaio pretendemos continuar a contribuir para
que a COOTES cresça ainda mais”.

DESDE 2009

6 ANOS
DE PARCERIA

COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO DE REVISTAS
ATUALIZAÇÃO DE SITE

Depois da gente,
é difícil encontrar
alguém com 18 anos
que saiba defender tão
bem os seus direitos.

anúncio

A COOTES é uma cooperativa que
abraça os melhores profissionais das
áreas de ortopedia e traumatologia
do Estado e sua função é garantir o
bom funcionamento das instituições
que compõem o serviço público de
saúde do Espírito Santo. A serviço da
Secretaria de Saúde do Estado desde
1997, a COOTES é responsável por 300
mil procedimentos por ano e hoje
conta com mais de 240 profissionais
vinculados, que prestam serviço em
vários hospitais do Espírito Santo.

Cooperativa dos Ortopedistas
e Traumatologistas do Estado
do Espírito Santo
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