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Apoie a FeCOOESO - A luta precisa continuar!

Prezados Doutores, 
Em 2006 a FeCOOESO surgiu no cenário oftalmológico com o objetivo de negociar, apoiar e representar todos
os oftalmologistas do BRASIL no que concerne diretamente à defesa de classe junto as Operadoras de
Saúde Suplementar.
Mesmo já existindo a figura atuante das COOESOs Estaduais, estas se limitavam a negociações que
envolviam apenas os oftalmologistas da região, impossibilitando assim negociações que viessem amparar
todos os oftalmologistas da Federação Brasileira. 
Com o surgimento da FeCOOESO, as negociações com Operadoras que atuam em todo o país, passaram a
ser centralizadas, beneficiando de forma igualitária, médicos oftalmologistas independentemente da região
em que estivessem exercendo a profissão. A partir de então, a FeCOOESO passou a ter livre acesso a órgãos
como ANVISA, ANS, Ministério Público Federal, Ministério da Saúde, AMB, CFM, Secretaria da Fazenda,
Câmara dos Deputados e Senado.
Ocorre que, infelizmente a FeCOOESO atualmente está sucumbindo financeiramente às despesas geradas por
todo este trabalho. Nos últimos 4 anos, a FeCOOESO criou uma dívida a qual tornou-se insustentável,
chegando até mesmo a questionar-se a continuidade das atividades por esta Federação.
Em Assembléia Geral Ordinária realizada por ocasião do último Congresso Brasileiro de Prevenção de Cegueira
e Reabilitação Visual organizado pelo CBO, no Estado da Bahia, todos os médicos presentes foram unânimes
em dizer que, a FeCOOESO não poderia em hipótese alguma fechar as suas portas, tendo em vista todas as
conquistas realizadas até então. 
Desta forma as Sociedades de Catarata e Refrativa propuseram de maneira a patrocinar a FeCOOESO. A
idéia foi muito bem aceita por todos, porém, por se tratar de um órgão que envolve sócios, quaisquer que
sejam as deliberações são passivas de prévia aprovação de suas diretorias e conselhos. 
Como a FeCOOESO infelizmente encontra-se em uma situação EMERGENCIAL e não possui qualquer prazo
para o socorro efetivo por ambas as Sociedades, é que vimos aos senhores pedir sua contribuição. 
Se os senhores acharem satisfatórios os trabalhos que a FeCOOESO vem desenvolvendo ao longo dos últimos
anos e julgarem que vale a pena uma contribuição, faça, independente do valor. Pedimos apenas que nos
informem quando efetuarem o depósito para que possa haver a identificação.

NOME: FeCOOESO BANCO: Itaú AG.: 0706 CONTA CORRENTE: 68094-9

Enquanto tivermos forças, informaremos, negociaremos e acompanharemos situações de abuso praticadas
por convênios.
A FeCOOESO é a sua casa! Quem tem a informação, tem o poder!
FeCOOESO, unidos somos mais fortes!

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2010
Dr. Nelson Terra Louzada
Diretor Presidente da FeCOOESO
Dr. Paulo César Fontes
Diretor Financeiro da FeCOOESO 
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