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Em vista da atual situação, os partici-
pantes da assembleia chegaram a dis-
cutir o encerramento das atividades
da FeCOOESO e/ou sua incorporação
ao Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia, hipóteses igualmente recusa-
das. 
A solução encontrada foi manter a as-
sembleia aberta e permanente, com a
continuidade das discussões e enten-
dimentos para que sejam encontradas
soluções que permitam a continuida-
de da FeCOOESO.
A assembleia foi coordenada pelo
atual presidente da FeCOOESO, Paulo
César Fontes, secretariada pelo ge-
rente administrativo da federação,
João de Almeida Fernandes Filho.

Os contatos com a Federação das Co-
operativas Estaduais de Serviços em
Oftalmologia podem ser feitos com
correspondências para Praia do
Flamengo, 66 - Bloco B/sala 303 - Rio
de Janeiro, RJ - CEP: 22210-030 ou
pelo telefone (21) 2556-5803 ou ainda
através do e-mail

cooeso.sbo@cooeso.com.br

FeCOOESO encontra-se 
em Assembleia Permanente

A Federação das Cooperativas
Estaduais de Serviços em
Oftalmologia - FeCOOESO -

decidiu manter-se em assembleia
aberta e permanente até que seja en-
contrado consenso acerca dos meios
para manter a federação e os nomes
que integrarão sua nova diretoria. A
decisão foi tomada em 21 de maio,
durante a assembleia geral ordinária
realizada no Centro de Convenções de
Natal, durante XI Congresso Interna-
cional de Catarata e Cirurgia Refrativa
- VII Congresso Internacional de Admi-
nistração em Oftalmologia.
Depois da leitura e aprovação da ata
da assembleia anterior e da apresen-
tação, apreciação e aprovação do Ba-
lanço 2009, Relatório da Gestão de
2009 e Parecer do Conselho Fiscal, a
atual situação da federação foi de-
batida.
De acordo com o gerente adminis-
trativo da FeCOOESO, João Fernan-
des, as despesas para a manutenção
da entidade cresceram com as neces-
sidades de atuação em todo o País ao
passo que os patrocínios e fontes de
receita diminuíram, resultando em
grande déficit que está sendo coberto
pela COOESO do Rio de Janeiro, o que
provoca uma situação insustentável.
Outra dificuldade evidenciada durante
a assembleia foi a ausência de can-
didatos para preencher os cargos de
presidente e diretores da federação.

Paulo César Fontes
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Aprovado Parecer pela aprovação de projeto
que garantirá reajustes anuais aos médicos. 

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara dos Deputados

aprovou em 09 de junho o parecer do deputado Vital do Rego Filho

(PMDB/PB) pedindo a aprovação do Projeto de Lei 6.964/10, 

que garante reajustes anuais aos médicos que prestam serviços 

às operadoras de planos de saúde.

O projeto torna obrigatória a existência de contratos escritos entre as

operadoras de planos de saúde e os profissionais (pessoa física) ou os

estabelecimentos de saúde (pessoa jurídica). Prevê também a

periodicidade anual para reajuste dos valores dos serviços prestados.

De acordo com o relator, a ausência de um contrato escrito prejudica 

os consumidores, ao criar relações instáveis que motivam

descredenciamentos. “A obrigatoriedade de que o vínculo entre eles

seja definido mediante um contrato escrito implicará maior segurança e

estabilidade aos serviços prestados”, afirma.

O projeto segue agora para a Comissão de Seguridade Social e Família

da Câmara dos Deputados. 
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D

Congresso multiprofissional sobre diabetes

e 23 a 25 de julho será rea-
lizado o 15º Congresso Bra-
sileiro Multidisciplinar e Mul-

tiprofissional em Diabetes, na sede da
UNIP - Universidade Paulista, em São
Paulo (SP). O evento é promovido pela
Associação Nacional de Assistência
do Diabético (ANAD) e reunirá profis-
sionais de todas as áreas do conhe-
cimento que abordem a doença. 
Ao todo, serão 44 simpósios com 200
palestras apresentadas por especia-
listas de todas as áreas, do Brasil e do
exterior. Também serão realizados cur-
sos multiprofissionais, oficinas e ses-
sões de apresentação de temas livres.
Paralelamente, ocorrerá a 15ª Exposi-
ção Nacional de Produtos e Alimentos

para Portadores de Diabetes, com a
participação de laboratórios farma-
cêuticos e indústrias que tenham pro-
dutos voltados para os portadores de
diabetes.
De acordo com o presidente da ANAD,
Fadlo Fraige Filho, o evento reveste-se
de grande importância para a atuali-
zação e reciclagem dos profissionais,
que considera fundamental “pois 75%
dos pacientes portadores de diabetes
são tratados dependem unicamente
do Sistema Público de Saúde, onde o
tratamento inadequado leva a uma
maior incidência das graves complica-
ções do Diabetes, conforme pesquisa
inédita feita pela ANAD”.
O Conselho Brasileiro de Oftalmolo-

gia, a convite da ANAD, nomeou o
médico oftalmologista Paulo Henrique
de Ávila Morales para coordenar a pa-
te de Oftalmologia do congresso.

Inscrições e maiores informações no
site
http://www.anad.org.br/congresso/1
5_Congresso_Site/

Prorrogado prazo para 
recadastramento médico

O Conselho Federal de Medicina (CFM) prorrogou por mais seis meses o prazo para o recadastramento
dos médicos. 
A prorrogação do prazo, que inicialmente terminaria em 11 de maio, teve dois motivos: contemplar a
alta demanda pelo recadastramento registrada nos últimos dias e beneficiar a implementação do certi-
ficado digital, o chamado CRM Digital, proposto para janeiro de 2011. Cerca de 20% dos médicos que
atuam no território nacional ainda precisam atualizar seus dados profissionais para a confecção da
nova Cédula de Identidade Médica. 
O recadastramento busca atualizar os dados dos médicos e vai permitir saber de fato quem são, quan-
tos são e onde estão os médicos brasileiros. O envio de informações, como as qualificações, a área de
atuação e as características pessoais e profissionais de cada médico (entre local de origem e de exer-
cício da medicina) devem auxiliar em pesquisas e estudos estatísticos que permitirão traçar o perfil e
as necessidades dos médicos do País.
Após concluir o recadastramento on-line, o médico deverá dirigir-se ao conselho regional de seu esta-
do, levando, além de fotografia colorida 3x4, originais e cópias da carteira de identidade, título de elei-
tor, CPF, comprovante recente de residência, diploma, títulos de especialista, carteira profissional e
comprovante de sociedade em empresa de serviços médicos, se for o caso. Se médico estrangeiro,
deverá apresentar, também, comprovante de legalidade de permanência no país. O médico receberá,
posteriormente, um aviso para retirar a sua nova carteira, assim que estiver disponível.
O endereço para acessar a aplicação é https://recadastramento.cfm.org.br
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