
 Reunião de tranquiladade e bastante 
democracia. Com esses termos os cooperados 
da Cooperativa de Médicos do Brasil (COOMEB) 
descreveram como foi a Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO) da cooperativa, que aconteceu na 
noite do último dia 26 de março, no salão de reu-
niões da própria sede. No encontro, dirigentes 
prestaram contas do trabalho da atual administra-
ção, além de planejar o futuro da entidade junto 
com os cooperados. Na integração, também 
foram escolhidos os nomes do novo Conselho 
Fiscal, que terá validade de um ano. A  Assemble-
ia foi coordenada pelo presidente da COOMEB, 
Giovanni Rattacaso Filho.
 O primeiro ato representativo da Assem-
bleia foi a leitura do parecer do Conselho Fiscal. 
De acordo com o documento, foi feita uma análise 
técnica de todas as contas da cooperativa, onde 
percebeu-se a saúde financeira da COOMEB. O 
parecer  aconselhou a toda Assembleia pela apro-
vação. A medida foi seguida de forma unanime 
pelos cooperados.
  Seguindo a pauta, foi apresentado o rela-
tório do exercício de 2017. Entre os tópicos lista-
dos, estavam a ampliação do credenciamento 
junto a planos e empresas de saúde para atendi-

mento nos consultórios da cooperativa, a renegociação 
de valores de honorários médicos, além do investimento 
em propaganda. Assim, como a primeira pauta, essa 
também foi aprovada sem problemas por toda  Assem-
bleia.
 Somado a esse trabalho, a Assembleia também 
autorizou a mudança na cota-parte. Agora, o valor está 
fixado em R$ 3 mil, divididos em 12 meses. Já a taxa de 
manutenção ficou acertada em 2,5% da produção, com 
variação mínima de R$ 220 e máxima de R$ 240.
 A AGO também ficou responsável pela escolha 
de novos titulares do Conselho Fiscal. Após debate, 
ficou escolhido, por aclamação, o novo Conselho Fiscal, 
que será composto por André Cipriano, Paulo Silveira e 
Juliana Coutinho. “Será um desafio enorme estar à fren-
te de um órgão tão importante da cooperativa. Mas sei 
que o grupo é unido, está sempre disposto para ajudar 
toda a cooperativa e temos uma entidade bem respon-
sável em relação à situação administrativa. Isso tudo 
facilitará bastante o nosso trabalho”, comentou Juliana 
Coutinho, que passou de suplente a titular do cargo.
 “Esse é o evento que legitima o nosso passado e 
dá um norte ao que faremos daqui para frente. Durante 
uma Assembleia Geral Ordinária vemos como o coope-
rativismo é algo diferenciado, por todos os cooperados 
terem a oportunidade de participar, com o mesmo peso 
de voto para cada um, independente da função ocupada 
dentro da cooperativa. A COOMEB continua forte dentro 
desse processo, assegurando a participação de todos, o 
que fortifica e dá mais legitimidade à administração”, 
exaltou Giovanni Rattacaso Filho, sobre a importância 
daquele momento para a COOMEB.
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 Após diversos estudos e reuniões realizadas, foi 
firmada a contratação da PRÁTICA DESIGN para a refor-
mulação do site da COOMEB, com o objetivo de dar uma 
nova formatação ao site da cooperativa, tornando o mesmo 
mais bonito e responsivo. A assessoria de tecnologia de 
Informática também está realizando o aprimoramento do 
Sistema MULTIPLANTÕES para torná-lo mais prático e 
fácil aos cooperados, criando a opção de busca de informa-
ções de plantões por especialidades médicas.

 Outro ponto trabalhado é na implantação Sistema 
do e-social para atender às exigências das normas determi-
nadas pelo Governo Federal, as quais estarão em vigor a 
partir de 1º de julho de 2018. Solicitamos à todos os coope-
rados que respondam ao formulário enviado por e-mail.  
Pois só poderemos lançar produção dos serviços dos coo-
perados que estiverem com todo o questionário respondido 
por determinação do Governo Federal.

 No último dia 26 de março, realizamos a  Assemble-
ia Geral Ordinária, com a representação por Delegados, 
quando, dentre outros pontos, apresentamos as prestações 
de contas do ano de 2017 com os respectivos pareceres do 
Conselho Fiscal, o Relatório da Administração de 2017 e o 
Plano de Trabalho para o ano de 2018. Discutimos a desti-
nação das sobras (no caso da matriz – PE e das perdas da 
filial – CE, do ano de 2017, definimos os novos valores de 
cota parte, taxas de inscrição e manutenção do cooperado 
na cooperativa, os valores de Cédula de Presença para o 
Conselho Fiscal e, realizamos as Eleições dos novos mem-
bros do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos como Titulares: 
André Cipriano Saraiva Gomes, Juliana Santos Coutinho e 
Paulo Roberto de Oliveira Silveira. Como Suplentes: Kleber 
de Oliveira Barbosa, Luiz Claudio Tavares Miranda e Viníci-
us Silva Couto. Os novos membros do Conselho Fiscal, já 
estão desempenhando suas funções e já analisaram as 
prestações de contas da COOMEB ( matriz e filial ) de janei-
ro março de 2018.

 Outro ponto importante ressaltar é que firmamos 
uma parceria com a ABRAMURGEM – Associação Brasilei-
ra de Medicina de Urgência para a realização de cursos na 
área médica, visando o enriquecimento de conhecimentos 
dos nossos cooperados, com redução de custos a todos 
que fazem parte da COOMEB. Além disso, estamos discu-
tindo com a direção do CMH da Polícia Militar de Pernambu-
co, a viabilização de melhorias nos repousos masculino e 
feminino daquele hospital. Assim, teremos melhores condi-
ções de trabalho aos cooperados.

 Iremos, mais uma vez, participar do Dia “C” – Dia de 
Cooperar, mantendo sempre a COOMEB engajada em 
ações do movimento cooperativista de Pernambuco com a 
intenção de melhorias a toda a sociedade.Brevemente, 
estaremos com novidades para todos.

 Participe você também do dia a dia da nossa coope-
rativa. A COOMEB é mais forte com a SUA participação. 

Palavra do presidente

visite o nosso site:

www.coomeb.com.br
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Giovanni O. Rattacaso Filho
Presidente da COOMEB

Fala, presidente!

 

 
(Fortaleza Centro, Albano Franco, Parangaba 
e Barra do Ceará).

Pernambuco:

Nossos clientes

Ceará:

Casis 
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COOMEB participa de última reunião

 
 Estão iniciadas as festividades do Dia de Coo-
perar. O lançamento aconteceu no auditório do Siste-
ma OCB/PE. No ato, lideranças cooperativistas do 
estado se reuniram para trocar experiências de ações 
anteriores, além de saber como poderiam comemorar 
mais um ano dentro da nova perspectiva da celebra-
ção, que está alinhada aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Organização das Nações Uni-
das (ONU). O presidente da COOMEB, Giovanni Rat-
tacaso Filho, e a representante do Conselho Adminis-
trativo, Ana Paula Petribú, estavam no evento. 
 Para o presidente da OCB/PE, Malaquias 
Ancelmo de Oliveira, o Dia C é a prática de um dos prin-
cípios mais nobres do cooperativismo, colocando a 
modalidade de negócio em dialogo direto com a comu-
nidade. “É dever do cooperativista ficar atento a doutri-
na. Os nossos princípios. Dentre eles, está o interesse 
pela comunidade. Um dos princípios que nos faz estar 
atentos ao mundo que nos cerca e nos põe a colaborar 
com um mundo cada vez melhor”, enalteceu Malaqui-
as.
 Malaquias também reforçou a necessidade do 
alinhamento do Dia C às ações beneficentes estipula-
das pela ONU. As atividades comprometem os países 
membros na adoção de práticas para um mundo mais 
equilibrado, destinado às futuras gerações. Para Mala-
quias, o Dia C é a engrenagem que ajuda nas boas 
práticas sociais, visando a conclusão dos objetivos da 
Organização internacional. 
 O evento também reconheceu as cooperativas 
que engrandeceram o evento no ano de 2017. Ao todo, 
22 cooperativas foram agraciadas com um troféu 
homenageando a preocupação no desenvolvimento 
de uma sociedade mais justa. A COOMEB foi uma das 
homenageadas. “Essa homenagem só vem a fortale-
cer nosso sentimento cooperativista. Ele diz que prati-
camos de maneira certa o sétimo principio do coopera-
tivismo. O Dia C só vem a reforçar a nossa importância 
e nosso dever com o lado social”, explicou Giovanni 
Rattacaso Filho.

 

 O presidente da COOMEB, Giovanni Ratta-
caso Filho, participou de mais uma reunião do Con-
selho de Administração do Sistema OCB/PE. Essa 
foi a última reunião do grupo devido ao final da 
legislatura 2014-2018. Em pauta, estava a apreci-
ação do regimento interno do Conselho Fiscal, a 
deliberação sobre a prestação de contras, além da 
apresentação das demonstrações contábeis. A 
reunião foi coordenada pelo presidente do Siste-
ma OCB/PE, Malaquias Ancelmo de Oliveira.
 Antes de começar a reunião, Malaquias 
lembrou dos últimos quatro anos de trabalho à fren-
te do Conselho. Para ele, foi um período de muito 
aprendizado, onde cada conselheiro conseguiu 
dar a sua parcela de contribuição, abdicando de 
seu período de trabalho para ofertar tempo à pro-
moção de um cooperativismo cada vez mais quali-
ficado, com o foco no bem-estar dos cooperados.       
 Seguindo a pauta, o Conselho observou o 
que de atividades agendadas foram concluídas 
em 2017. O gerente de desenvolvimento das coo-
perativas do Sescoop/PE, Helton Aquilles, foi o 
responsável pela apresentação. Entre os traba-
lhos concluídos estavam a formação de professo-
res do Cooperjovem, dentro do Projeto Ampliar, a 
realização do Dia C, que beneficiou diretamente 
5.940 pessoas. Além do Aprendiz Cooperativo, 
que qualificou jovens de baixa renda, dando a eles 
a oportunidade de se capacitar para o mercado de 
trabalho cooperativista.
 “São trabalhos que correspondem direta-
mente ao assegurado dentro das doutrinas coope-
rativistas. As atividades engrandecem o negócio 
cooperativista. A cada reunião debatemos e traze-
mos aos colegas sugestões de trabalho de valori-
zação ao cooperativismo pernambucano. Cada 
um, ao seu modo, contribuiu bastante dentro dos 
últimos quatro anos. Sei que fizemos bem o nosso 
papel e temos o sentimento de dever cumprido”, 
exaltou Giovanni Rattacaso Filho.

do Conselho de Administração do Sescoop/PE 
COOMEB recebe homenagem  

por prática do Dia de Cooperar
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Parceria benecifiará cooperados que buscam por qualificação  

Balancetes 
Balancete consolidado de julho a setembro de 2017

Informe TriOOMEB
Recife - Rua Dr. José Maria, 251, Encruzilhada - Recife/PE. CEP: 52041-015. Fone: (81) 3427.7171

Giovanni O. Rattacaso Filho (PE)                      
                                                                           
Vice-presidente                                                
Rogério Pinto Giesta (CE)                                 José Izidoro 
                                                                          
Secretário geral                                                                                                                                
Ana Paula de M. Melo Petribú (PE)                   

Diretores Técnicos                                         
Noberto Scopel Filho (PE)                                 Samy Scherb Steinberg (PE)                                  Tiragem
Rogério Pinto Giesta (CE)                                                                                                                 500 exemplares             

Moura Dubeaux dará desconto a quem deseja comprar seu imóvel

 A COOMEB comemora mais uma parceria 
em prol dos cooperados. Agora, foi a vez da 
Associação Brasileira de Medicina de Urgência e 
Emergência (Abramurgem) se juntar  à 
cooperativa para melhorar cada dia mais a 
relação entre o profissional, cooperativa e o 
público. A entidade é uma referência nacional no 
preparo dos médicos, com especializações em 
todo o Brasil. Em Pernambuco, ela ofertará 
cursos que terão um valor simbólico para quem 
faz parte do plantel da COOMEB.

 A Abramurgem chega ao mercado 
pernambucano através do cooperado da 
COOMEB, Eduardo Sampaio. Ele será o 
responsável por ofertar os cursos e chamar a 
classe médica para se especializar dentro da 
carta de serviços oferecida pela Associação, com 
cursos inéditos do estado.
 Para ele, a chegada da entidade ao Recife 
só foi possível devido à força da COOMEB. 
“Sempre sentimos que o estado carecia de 
cursos de aperfeiçoamento. E como gosto de 
estudar, tinha que sair do Recife para buscar 
especializações mais aprofundadas. Isso agora 
acabou. Com o apoio da COOMEB, podemos 
implementar as mesmas capacitações e com o 
mesmo grau de qualidade que vemos por ai 
afora”, comentou Eduardo.
 Ainda de acordo com ele, a sintonia entre a 
Abramurgem e a COOMEB fará efeito logo de 
imediato. “O cooperativismo é um ótimo modo de 
trabalho e crescimento. Esse crescimento pode 
s e r  a l c a n ç a d o  c o m  i n v e s t i m e n t o  n o 
conhecimento. É nesse ponto que a Abramurgem 
pode auxiliar todos os cooperados da COOMEB”, 
finalizou Eduardo.

 A Moura Dubeaux, uma das maiores 
empresas do ramo imobiliário do Nordeste, 
fechou uma parceria com a COOMEB. A partir do 
mês de junho, o cooperado ou colaborador que 
deseja adquirir um dos empreendimentos 
imobiliários da empresa, ganhará descontos bem 
atrativos em relação ao mercado. 
 Com um amplo mercado regional, 
atendendo nos estados de Alagoas, Bahia, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, a Moura 
Dubeaux conquistou um padrão de excelência no 
ramo da construção, que hoje é um exemplo de 
qualidade dentro da construção civil. Em Recife, 
existem empreendimentos à venda nos bairros 
de Santo Amaro, Rosarinho, Casa Forte,       
Pina, Cidade Universitária, Boa Vista, Torre,  
Madalena, além de Boa Viagem. Há também 
empreendimentos disponíveis ao público em 
Olinda e Caruaru.
 Para a pessoa vinculada à COOMEB, a 
Moura Dubeaux dará um desconto de até R$ 5 mil 
na compra do empreendimento. Esse valor 

poderá ser usado como desconto na compra do 
imóvel ou de alguma outra forma acertada 
previamente com o corretor. Quem deseja 
aproveitar essa parceria entre as entidades deve 
telefonar para o número (81) 4020-3538. 
 O interessado deve identificar o grau de 
relação com a Cooperativa de Médicos do Brasil. 
Após verificação, o benefício pode ser solicitado. 
A possibilidade do desconto estará à disposição 
da COOMEB até o dia 31 de agosto.
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