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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA.

Nota da Diretoria II - Covid 19
Rio de Janeiro, 21 de março de 2020
A Cooperativa dos Anestesistas do Estado do Rio de Janeiro, desde dezembro de 1987, vem
prestando serviços aos seus cooperados, e já viveu os mais diversos momentos de crise nesta
jornada, porém o momento atual é de extrema preocupação e de difícil solução, pois nunca vivemos
tal desafio.
Para o pleno funcionamento de nossa sede, dependemos da presença de nossos colaboradores. E
uma vez que 90% deles reside fora do Município do Rio de Janeiro, e devido às medidas impostas por
nossos governantes, seu deslocamento tornou-se praticamente impossível, além de totalmente
reprovado.
Ainda no início da crise, a primeira providência que tomamos, seguindo as orientações da OMS, do
MS e de nosso secretário estadual de saúde, Dr Edmar Santos - colega anestesiologista, que tem
atuado com competência e seriedade - foi suspender nossa Assembléia Geral Ordinária - obrigatória
no 1o trimestre do ano.
A segunda medida, mesmo em finalização de testes, foi a liberação o envio digital das guias de
honorários, tanto pelo link www.guias.coopanestrio.org.br quanto pelo e-mail coopanestrio@gmail.com
, restringindo assim, o trabalho de nossos colaboradores à modalidade home office com alternância de
escalas e o trânsito tanto de cooperados como de colaboradores.
Neste momento atual, os colaboradores que têm a possibilidade de home office estão trabalhando
nesta modalidade. Para os que não têm essa possibilidade, estamos estudando outras formas de
trabalho, de forma que as atividades da Cooperativa não sejam interrompidas!
Sobre o repasse do mês de março, estamos trabalhando no sentido de viabilizá-lo da melhor maneira
possível!
Assim sendo, não há outra alternativa a não ser o fechamento da Cooperativa ao público, a partir de
2a feira, dia 23 de março de 2020, por tempo indeterminado.
Sabemos do alto risco que essa pandemia traz para a população em geral e para os profissionais de
saúde, em especial para nós, anestesiologistas, e quanto nossa produção individual foi atingida, assim
como a produção cooperativista.
Nossa esperança é que esta pandemia se resolva no menor tempo possível, e nosso trabalho e o de
nossa Cooperativa voltem à normalidade!
E é esta esperança nos faz querer vencer mais este desafio com resiliência, muita união de todos e
muito trabalho.
Fiquemos todos bem. Deus abençoe a todos!
A Diretoria
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