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31 de janeiro de 2020
Prezados Cooperados,

Atendendo a um anseio demonstrado por diversos Cooperados, a Coopanest-Rio aprovou em
Assembleia Geral Ordinária a faculdade de ingresso de Pessoas Jurídicas como cooperadas da
Sociedade.
Dando um novo passo na concretização desse anseio, é com imensa satisfação que a
Diretoria da Coopanest-Rio informa que iniciará em breve um cadastro prévio para que os
cooperados interessados em atuar junto à Cooperativa através de Pessoas Jurídicas
Cooperativadas, possam indicar essa intenção, enviando, inclusive, os documentos
necessários para essa cooperativação.
Conforme previsto no Art. 4º, Parágrafo 1º, do nosso Estatuto Social, para a cooperativação
de Pessoas Jurídicas será necessário o cumprimento dos seguintes
requisitos cumulativamente:
1- Que a pessoa jurídica tenha por objetivo social a prestação de serviços de anestesia;
2- Que todos os sócios da pessoa jurídica sejam necessariamente médicos
anestesiologistas; e
3- Que todos os sócios já sejam cooperados da Coopanest-Rio.
Aqueles que que já possuam Pessoa Jurídica e que estiverem interessados em produzir com a
cooperativa através das mesmas, pedimos que sejam enviados, através do email anacarolina@coopanestrio.org.br , as seguintes informações e documentos:
-

Razão Social da PJ;
CNPJ;
Endereço completo com CEP;
E-mail;
Telefones de contato;
Nome completo do administrador(es) da empresa;
Nome completo de todos os sócios;
Profissão, endereço completo, estado civil, CRM e telefones de todos os sócios;
Cópia da última alteração contratual contendo o contrato social consolidado;
Cópia do CNPJ e alvará de funcionamento.
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É importante lembrar que esse processo para a entrada de pessoas jurídicas cooperativadas
implica na realização de ajustes contratuais e operacionais necessários junto às operadoras
de planos de saúde contratantes da Cooperativa para que tudo possa funcionar a contento
para os Cooperados a partir da sua implantação.
A Coopanest-Rio informa que já iniciou conversações com todos os convênios para a
implementação desses ajustes no menor tempo possível.
Demais informações e orientações serão enviadas nas próximas semanas.
Saudações Cooperativistas!
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