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De um lado, o alarmante crescimento do número de casos da doença. De 
outro, um esforço conjunto para garantir que cada vez mais pessoas consigam 
superar o problema. Conscientização para a prevenção, diagnóstico precoce, 
aperfeiçoamento de técnicas, materiais e medicamentos, além de atenção 
diferenciada e integral ao paciente são as armas da medicina para vencer essa 
luta. Pág. 4

A MEDICINA AVANÇA CONTRA O CÂNCER



FALE COM A GENTE
e-mail: atendimento@copass-saude.com.br

Central Telefônica (autorização/informações em geral):
Dias úteis - de 07:00h às 19:00h

(31) 3298-5800 / 3298-5820

Atendimento Presencial (autorização/informações em geral):
Dias úteis - de 08:00h às 18:00h

Rua Carangola, 531 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG

Plantão Telefônico (restrições a atendimento assistenciais):
Dias úteis - de 19:00h às 07:00h e dias não úteis - 24 horas

(31) 3298-5800 / 3298-5820
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O ano que se encerrou 
foi um período de consolidação 
dos planos da Copass Saúde e 
amadurecimento da sua gestão, 
em que colhemos frutos pelo 
bom desempenho. Para 2017, 
a expectativa é aprimorar os 
serviços prestados e investir na 
qualidade da atenção à saúde, 
visando a satisfação cada vez 
maior dos nossos beneficiários.

Administrar um plano de 
saúde é sempre um desafio, 
sobretudo devido ao crescimento 
das despesas assistenciais, 
motivado especialmente pelo alto 
custo da inovação no tratamento 
das doenças. Em 2016 fomos 
afetados também por um cenário 
de crise econômica, política e 
institucional do nosso país. 

Mas enfrentamos todas 
as dificuldades com muito 
esforço e dedicação, evitando 
que atingissem o equilíbrio da 

CopassSaúde. E mesmo neste 
contexto adverso, conseguimos 
minimizar o máximo possível 
o impacto do ajuste nas 
contribuições da mantenedora 
COPASA e dos beneficiários para 
este ano.

A busca constante da 
Copass Saúde pela qualidade 
dos serviços prestados foi 
reconhecida em 2016 com 
o prêmio recebido da União 
Nacional das Instituições de 
Autogestão em Saúde (UNIDAS) 
pela ótima avaliação da 
operadora por parte da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

Em 2017, nosso principal 
objetivo é cuidar da saúde 
dos beneficiários, evitando o 
adoecimento, através do foco 
em uma assistência preventiva. 
Assim, pretendemos melhorar 
a qualidade de vida das pessoas 

e, consequentemente, reduzir os 
custos assistenciais.

Não chegamos sozinhos a 
este propósito e aos resultados 
alcançados até aqui. Temos 
muito que agradecer a todos que 
nos apoiaram, em especial, à 
diretoria da COPASA e sindicatos 
pela atenção e cumplicidade. 
Contamos também com a 
contribuição consciente e 
fundamental dos nossos 
beneficiários, que agiram como 
associados e não apenas como 
consumidores, confiando em 
nosso trabalho e sugerindo 
ações para o aprimoramento da 
gestão. Tudo isso nos motiva a 
iniciar este ano com otimismo 
e muita disposição para cuidar 
bem do nosso plano de saúde e 
enfrentar todos os desafios que 
virão.

Cuidar da saúde é o nosso desafio

Reginaldo Vicente de Resende 
Superintendente Executivo da Copass Saúde À esquerda, os coordenadores dos núcleos  Credenciamento e Programas 

de Saúde, Wesley Nunes e Sandra Duarte. Ao centro, o superintendente 
executivo da Copass Saúde, Reginaldo Resende e o ex-superintendente, 
Omar Gomes Filho. E à direita, o gerente de Benefícios, Waldemiro Torga.A E R O M É D I C O

Conte com o melhor serviço de transporte aéreo de urgência do país. 
Acesse copass-saude.com.br para saber mais e fazer sua adesão.

ESFORÇO RECONHECIDO

AGRADECIMENTO AO PAD

A Copass Saúde alcançou excelente pontuação 
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – 
IDSS 2016. A avaliação, criada pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), é referente ao ano 
anterior ao da sua divulgação. Assim, os resultados 
apresentados são relativos ao ano-base de 2015. 

O IDSS é baseado em índices definidos pela 
própria agência, que levam em conta critérios relativos 
à qualidade da atenção à saúde, garantia de acesso 
aos serviços, sustentabilidade no mercado, gestão 
de processos e regulação. A pontuação varia de zero 

A equipe da Copass Saúde recebeu um 
comovente agradecimento da família do beneficiário 
José Domingos Braga, falecido em 2016, pelo 
atendimento prestado pelo Programa de Atendimento 
Domiciliar (PAD). 

A mensagem foi repassada a todos da equipe, que 
se sentiram gratificados e incentivados a continuarem 
dedicando-se com afinco ao programa.

Veja alguns trechos da homenagem:

“... Nos últimos tempos comprovamos a excelência do 
plano de saúde e principalmente a importância que tem 
o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD), do qual 
participou o nosso querido José Braga. Ele sempre dizia 

Confira a definição da ANS para as quatro dimensões 
avaliadas no IDSS:

•	 Qualidade em atenção à saúde: avaliação do 
conjunto de ações em saúde que contribuem para 
o atendimento das necessidades de saúde dos 
beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, 
prevenção e assistência à saúde prestada;

•	 Garantia de acesso: condições relacionadas à rede 
assistencial que possibilitam a garantia de acesso, 
abrangendo a oferta de rede de prestadores de 
serviços;

•	 Sustentabilidade no mercado: monitoramento da 
sustentabilidade da operadora, considerando seu 
equilíbrio econômico-financeiro, passando pela 
satisfação do beneficiário e compromissos com 
prestadores;

•	 Gestão de processos e regulação: Entre outros 
indicadores, essa dimensão afere o cumprimento 
das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras 
junto à ANS.

a um (0 a 1) e cada operadora recebe uma nota que 
a enquadra em uma faixa de avaliação por ordem 
crescente de desempenho. Com a nota 0.8507, a 
Copass Saúde enquadrou-se na faixa mais alta de 
avaliação, que vai de 0.8 a 1. 

Como reconhecimento por sua nota ter se 
destacado entre as melhores operadoras do país, a 
Copass Saúde recebeu um prêmio da União Nacional 
das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), que 
homenageou todas as operadoras que tiveram notas 
dentro da última faixa de avaliação.

com orgulho ter sido funcionário da COPASA e de ter o 
plano COPASS SAÚDE, principalmente pela atenção e 
assistência que ele recebia.

Hoje, eu e meus filhos agradecemos imensamente e de 
coração aos médicos, assistente social e atendentes da 
COPASS SAÚDE...”

”... O nosso agradecimento também aos médicos, 
enfermeiros e atendentes do parceiro FENIX nos diversos 
chamados que a ele recorremos...”

“... Nas horas mais difíceis a família é importante e 
fundamental, então podemos afirmar que o PAD da 
COPASS SAÚDE faz parte da família...”

Informativo da Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da Copasa – COPASS SAÚDE 
Tiragem: 15.000 unidades
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Daniel de Lima Aguiar, Sebastião Pinheiro, Emilson Dias do Carmo.
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Qual é a realidade do câncer no Brasil?

A estimativa é de 600 mil novos casos para este 
ano. Desses, cerca de 180 mil serão de tumores de 
pele que, em sua maioria, são curáveis apenas com 
cirurgia. Os casos de melanoma são mais graves, mas 
representam apenas 5% deste total. Os outros 420 mil 
casos serão tumores de prognóstico mais preocupante, 
cuja abordagem é multidisciplinar e pode exigir 
cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, ou todas juntas, 
dependendo do quadro. 

Mesmo com o crescimento da doença, hoje a 
situação é bem melhor. Nas décadas de 1960 e 1970, as 
estimativas de cura eram de 20 a 30% dos casos. Hoje, 
temos de 60 a 70% de chances de cura. É claro que os 
resultados dependem muito do perfil da população. Em 
áreas mais carentes, com pouco acesso aos sistemas 
de saúde, os diagnósticos costumam ser tardios, com 
consequentes índices mais elevados de morte. 

A que pode ser atribuído o aumento da incidência do 
câncer?

Em primeiro lugar, porque hoje a doença é mais 
diagnosticada. Antes, muito mais pessoas morriam 
pela doença sem saber o que tinham. Outro fator 
determinante é que o câncer é mais frequente no 
idoso. Como estamos vivendo cada vez mais tempo, 
o envelhecimento da população acaba por gerar 
mais casos. Também a utilização de agrotóxicos nas 
lavouras, o consumo de alimentos industrializados e 
o sedentarismo, típicos do estilo de vida moderno, são 
fatores que aumentam os riscos.

É possível se proteger contra a doença?

Determinados tumores podem ocorrer 
independente da prevenção, mas é certo que hábitos 
de vida saudáveis são protetores contra o câncer. Ter 

ENTREVISTA 
A MEDICINA AVANÇA
 CONTRA O CÂNCER

As estatísticas mostram que, ano a ano, o aumento do número de casos de câncer  é 
cada vez mais alarmante em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a medicina corre atrás e avança 
em técnicas de diagnóstico, tratamento e na atenção ao paciente para garantir que a doença 
seja enfrentada e superada adequadamente.

O oncologista da Oncomed, Dr. Luiz Adelmo Lodi, faz um panorama sobre o câncer no 
Brasil, explica porque os casos aumentam a cada ano e fala do investimento da medicina para 
combater a doença.

uma alimentação balanceada, não fumar, não consumir 
álcool ou consumir moderadamente e praticar atividade 
física regular. É importante saber que a obesidade é 
fator de risco para alguns tipos de tumor, assim como a 
exposição inadequada ao sol. 

O que há de mais relevante na evolução do tratamento?

Não há um avanço a ser destacado isoladamente. 
Há um conjunto de fatores que tornam, hoje, os 
tratamentos mais eficientes. O diagnóstico precoce 
aumenta as chances de melhores resultados. Contamos 
com técnicas cirúrgicas muito mais avançadas e 
precisas. Também vêm surgindo novas drogas, com 
alvos específicos e efeitos mais favoráveis. Isto significa 
maior eficácia e menor toxicidade para o doente. E a 
radioterapia atualmente é mais efetiva e oferece menos 
efeitos colaterais. 

Nesse processo, houve mudanças na assistência ao 
paciente?   

Sim. O paciente passou a ser cuidado de forma 
integral. O tratamento é multidisciplinar. Além do 
médico oncologista, o doente conta com a atenção 
de profissionais de várias áreas como enfermeiros 
oncológicos, assistentes sociais, psicólogos, dentistas, 
nutrólogos, especialistas em dor, farmacêuticos 
oncológicos. Todo esse apoio é fundamental para o 
alcance de bons resultados.

Atualmente, vê-se um grande investimento de clínicas 
e hospitais em centros especializados em oncologia. 
Por quê?   

Avançamos muito, mas convivemos com o 
aumento crescente da doença e há uma carência geral 
de leitos hospitalares para casos de alta complexidade. 
Esse investimento diminui essa carência e concentra o 
atendimento do paciente, facilitando o processo. 

MUDANÇA NA DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS

PARA NÃO ESQUECER

A Copass Saúde alterou a forma de distribuição 
de medicamentos oncológicos orais para seus 
beneficiários. Agora, todo o processo é feito através 
de parceria com a clínica Oncomed, especializada 
em oncologia. 

O benefício é para drogas que estão dentro da 
cobertura do plano e foi concedido aos beneficiários 
mesmo antes de se tornar obrigatório pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. No início, a própria 
Copass Saúde comprava e enviava os medicamentos 
ao paciente. Mas como são tratamentos delicados, 
que fragilizam o organismo, é preciso maior controle 
para garantir sua continuidade e o bem-estar do 
beneficiário. 

Assim, a Copass Saúde buscou a parceria de 
um credenciado que tivesse condições de atender 
às necessidades e tornar mais eficiente o processo. 

• Manutenção de filhos maiores no plano

Ao completarem 21 anos, filhos ou enteados dos 
titulares podem permanecer no plano como dependentes, 
desde que estejam solteiros, nas seguintes condições: 

Dependente Estudante: permanece no mesmo plano até 
completar 24 anos, se estiver cursando ensino superior ou 
escola técnica. É preciso apresentar, semestralmente, a 
declaração de matrícula.

Dependente Especial: se não estiver estudando ou 
após completar 24 anos, poderá migrar para o plano de 
Dependente Especial. 

Nos dois casos, o titular deve preencher o termo de 
adesão/manutenção, solicitando a alteração da condição 
de dependência, em até 30 dias da data de aniversário do 
dependente para que não haja cumprimento de novas 
carências. O termo está disponível no portal (copass-
saude.com.br). Clique em Beneficiários > Documentos/
Formulários.

• Regras para assistência odontológica

A solicitação do cirurgião-dentista para realização 
dos serviços tem prazo de validade de 90 dias corridos.  Já a 
guia autorizada pela Copass Saúde tem validade de 30 dias 
para que seja iniciado o tratamento. Para os procedimentos 
que necessitam de auditoria ou perícia final, a guia deve ser 
devolvida pelo beneficiário ao dentista assim que a Copass 
Saúde liberá-la.

Durante o tratamento, o beneficiário precisa datar e 
assinar a guia à frente da descrição de cada procedimento, 

Agora, a distribuição é feita diretamente pela Oncomed, 
através de critérios rigorosos de acompanhamento, 
feito por uma equipe multidisciplinar.  

Após o pedido médico ser aprovado pela 
auditoria da Copass Saúde, o paciente é encaminhado 
para uma consulta inicial com um especialista da 
Oncomed, que faz o planejamento do tratamento 
medicamentoso oral, em consenso com o médico 
assistente do paciente. Logo em seguida, o paciente 
já recebe os medicamentos das mãos de um 
farmacêutico oncológico. De acordo com o plano 
de tratamento traçado, o paciente retorna à clínica 
periodicamente para buscar os medicamentos.

Para Wesley Nunes, que coordenou o 
processo, a mudança traz mais segurança para 
os beneficiários, pois o acompanhamento por 
especialistas na área é fundamental para a adesão 
ao tratamento e melhores resultados. 

à medida que for realizado. Os campos 54 e 55 (data e 
assinatura) da guia devem ser assinados somente após o 
término de todo o tratamento. 

• Ficha financeira

Na Ficha Financeira, cada beneficiário da Copass 
Saúde pode verificar, on-line, todas as informações sobre 
os gastos com a assistência à sua saúde e do seu grupo 
familiar. São possíveis diversas combinações de dados 
no período desejado, como gastos individuais e do grupo; 
parcelamentos; descontos para o mês vigente, já efetuados 
e futuros; valor integral dos serviços prestados e de 
coparticipação em cada procedimento. Acesse copass-
saude.com.br > Beneficiário > Operass (digite login e 
senha) > Financeiro > Ficha Financeira > Vencimento.

• Reembolso

O reembolso é concedido quando o beneficiário 
necessita de assistência fora da rede credenciada. Pode 
ser solicitado exclusivamente para procedimentos cobertos 
pelos planos, atendimentos eletivos realizados dentro 
da área de abrangência da Copass Saúde e urgências e 
emergências em todo o território nacional. 

O valor do reembolso é baseado nas tabelas acordadas 
entre a Copass Saúde e seus credenciados, com desconto 
do percentual de coparticipação. O formulário próprio para 
solicitação e todas as orientações estão no portal (copass-
saude.com.br > Beneficiários > Reembolso). As listas de 
procedimentos e tabelas de preços para reembolso também  
estão no portal, na área de Acesso Restrito.
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Está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2017 o reajuste das contribuições dos planos da 
Copass Saúde. Os índices do reajuste, foram definidos com base no Relatório Final da Rodarte 
Nogueira – consultoria em estatística e atuária, e autorizados pelo Conselho de Gestão, conforme. 
previsto no Estatuto Social da operadora e nos regulamentos de cada tipo de plano.

O percentual de reajuste é diferente para cada modalidade, e, para este ano, variou entre 
9,83%. e 16,3%. Os demais componentes das tabelas e os percentuais de coparticipação não 
sofreram reajustes. Confira, a seguir, as tabelas com os novos valores de contribuição. 

PLANO COPASS COMPLETO ATIVOS
Reajuste de 10,2% nos percentuais de contribuição e de 14,4% nos valores do Piso e do Teto, 
compondo um reajuste médio de 12,2%. 

PLANO COPASS COMPLETO ASSISTIDOS
Reajuste de 15,7% nas contribuições.

REAJUSTE DOS PLANOS 2017 

PERCENTUAIS DE CONTRIBUIÇÃO DO PARTICIPANTE ATIVO

Faixa Salarial

Observação: Os Beneficiários pertencentes à faixa salarial até R$ 1.500,00 e grupo familiar 
com 3  ou mais dependentes tiveram o piso reduzido de R$ 204,8 para R$ 163,60.

Até

1.500,01

3.000,01

5.000,01

7.000,01

Acima 9.000,01

Piso
Teto

1.500,00

3.000,00

5.000,00

7.000,00

9.000,00

3,90%

4,50%

5,10%

5,80%

6,40%

6,90%

89,20 

266,60

4,30%

4,80%

5,70%

6,30%

6,90%

7,60%

122,40 

368,40 

4,60%

5,50%

6,20%

6,80%

7,40%

8,00%

163,60 

545,70 

5,00%

6,00%

6,70%

7,30%

8,00%

8,70%

204,80 

681,80 

Titulares 
Sem 

Dependentes 

Titulares 
com 1

Dependente

Titulares 
com 2

Dependentes

Titulares com 
3 ou Mais 

Dependentes 

Faixa Etária Contribuição Total

Até 18

19 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58
59 +

57,99

75,38

110,18

121,78

133,38

144,97

156,57

202,97

260,95

346,79

PLANO COPASS COMPLETO 
DEPENDENTES ESPECIAIS
Reajuste de 13,9% nas contribuições.

PLANOS ODONTOLÓGICOS
Reajuste de 16,3% no plano Copass 
Odonto Pleno e de 9,83% nas 
contribuições dos planos Copass Odonto 
Básico. 

PLANO COPASS AMBULATORIAL
Reajuste de 9,83% nas contribuições.

Faixa Etária

Faixa Etária

Contribuição Total

Contribuição Total

Até 18

19 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 +

Até18

19 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 +

115,71

173,57

231,42

232,58

266,13

289,28

347,13

462,83

578,54

691,94

31,77

47,66

60,36

63,54

73,07

79,43

85,78

101,67

142,97

187,45

Plano Preço Linear 
(R$)

Copass Odontológico Pleno

Copass Odontológico Básico

30,40 

14,90 

ANÁLISE DOS NÚMEROS
O reajuste dos planos coletivos deve ser feito com base em cálculos atuariais de cada 
operadora e não segue o índice anual de reajuste dos planos de saúde, definido pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Os índices de reajuste de 2017 para os planos da Copass Saúde variam com 
percentuais médios abaixo do índice definido pela ANS, e abaixo da inflação média do 
período, mantendo os valores bastante competitivos se comparados aos praticados 
pelos planos comerciais. 
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ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS DE GESTÃO E FISCAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS DA COPASS SAÚDE PARA O TRIÊNIO 2017 A 2020

A Copass Saúde convoca os seus associados 
para o processo eleitoral que renovará a composição 
do Conselho de Gestão e do Conselho Fiscal, para o 
triênio 2017-2020.

A eleição se dará por meio de composição 
de chapas, sendo seis candidatos (três titulares e 
três suplentes) para o Conselho de Gestão e quatro 
candidatos (dois titulares e dois suplentes) para o 
Conselho Fiscal. 

Para se candidatar, os participantes devem 
cumprir os requisitos, as regras e os prazos 
estabelecidos no Regulamento do Processo Eleitoral, 

A Associação de Assistência à Saúde dos Empregados da COPASA, denominada Copass Saúde, com sede e foro na cidade de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, rua Carangola, 531, bairro Santo Antônio, CEP 30330-240, com registro na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS  sob o nº 41.656-8, nos termos dos artigos 30 e 35 do seu Estatuto Social, bem como do Regulamento do Processo 
Eleitoral, vem convocar seus associados para participar do processo eleitoral de composição dos membros do Conselho de Gestão e 
do Conselho Fiscal da Copass Saúde, bem como seus suplentes, para o mandato de 3 (três) anos, referente ao  triênio 2017-2020. Fica, 
neste instante, designado o foro para este processo eleitoral, a sede da Copass Saúde, no endereço referido acima. Conforme definido 
no Regulamento do Processo Eleitoral, este processo será conduzido pela Junta Eleitoral designada pelo atual Conselho de Gestão. 
A inscrição das chapas será realizada nos dias úteis compreendidos no período de 31 de janeiro de 2017 a 09 de fevereiro de 2017, na 
secretaria da Copass Saúde, no horário de 9 às 12 horas e de 14 às 17 horas. A composição das chapas deverá cumprir as exigências 
do Regulamento do Processo Eleitoral da Copass Saúde e cada uma deverá conter 3 (três) candidatos titulares e 3 (três) suplentes para 
compor o Conselho de Gestão e 2 (dois) candidatos titulares e 2 (dois) suplentes para compor o Conselho Fiscal, os quais deverão ser 
associados da Copass Saúde e empregados efetivos ou aposentados da COPASA MG. O requerimento para registro de chapa, assinado 
por qualquer um dos candidatos, deverá ser endereçado ao Presidente da Junta Eleitoral em 2 (duas) vias, acompanhadas dos seguintes 
documentos dos candidatos: ficha de qualificação preenchida e assinada pelos candidatos em 2 (duas) vias e cópia frente e verso da 
Carteira de Identidade e da Identidade Funcional (crachá). Após análise da documentação de inscrição, a Junta Eleitoral poderá solicitar, 
a seu critério, outros documentos e informações. Além disso, no requerimento deverá constar a indicação do representante da chapa 
para compor a Junta Eleitoral, o qual não poderá ser candidato. Cada candidato a membro do Conselho de Gestão deverá apresentar 
declaração de que tem conhecimento da Resolução Normativa - RN nº 311 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, conforme 
artigo 9º do Regulamento do Processo Eleitoral. A Junta Eleitoral examinará a documentação e decidirá pela legalidade, fazendo publicar 
a relação final das chapas e dos candidatos inscritos, após encerramento do prazo para inscrição de chapas. Os representantes indicados 
pelas chapas integrarão a Junta Eleitoral para dar continuidade ao processo, após deferimento de sua indicação pelo Presidente da Junta. 
O prazo para impugnação de candidaturas será de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da data de publicação das chapas, em 
jornal de grande circulação e nos meios de comunicação da Copass Saúde. A votação será realizada no período de 7 a 13 de março de 
2017 (exceto sábado e domingo), por meio de mesas coletoras que serão instaladas em todas as sedes Distritais, Cercadinho e Regional 
da COPASA MG. Cada associado da Copass Saúde, apto a votar, receberá por meio dos correios, em sua residência, uma única cédula de 
votação, na qual deverá assinalar o seu voto, dobrar conforme instruções contidas na própria cédula e depositar em qualquer uma das 
urnas disponíveis durante o período de votação. Não haverá votos por correspondência. A apuração dos votos ocorrerá de acordo com o 
Regulamento do Processo Eleitoral da Copass Saúde, nos dias 15 e 16 de março de 2017 no Auditório da Sede da COPASA MG, à rua Mar 
de Espanha, 525, Santo Antônio, Belo Horizonte, MG. Será eleita para cada Conselho, a chapa que obtiver a maioria simples dos votos. Em 
caso de empate, fica convocada nova eleição para 15 (quinze) dias após a publicação do resultado. A posse dos membros eleitos titulares 
e suplentes para os Conselhos de Gestão e Fiscal está prevista para o dia 30 de março de 2017. Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2017. 

Kátia Roque da Silva
Presidente do Conselho de Gestão

INSCRIÇÕES DAS CHAPAS - de 31/01/2017 a 09/02/2017, das 9h até as 17h. 
IMPUGNAÇÃO DAS CHAPAS - de 14/02/2017 a 16/02/2017 até as 17h. 
PERÍODO DE VOTAÇÃO - de 07/03/2017 a 13/03/2017, das 9h até as 17h (exceto sábado e domingo). 
APURAÇÃO DA ELEIÇÃO - dias 15/03/2017 e 16/03/2017 no auditório da sede da COPASA.
POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS - 30/03/2017.

que está disponível na Secretaria da Copass Saúde e 
no portal: www.copass-saude.com.br.

É importante a participação de todos os 
associados no processo eleitoral, seja como 
candidatos ou como eleitores, contribuindo para 
uma gestão transparente e responsável, focada na 
governança e na sustentabilidade da Copass Saúde, 
bem como na garantia da saúde dos associados e de 
seus familiares.

Para sua plena participação, é imprescindível 
a atualização do endereço de correspondência junto 
à Copass Saúde. 

Fique atento às principais datas do processo eleitoral:


