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COOPANEST RIO

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ATENÇÃO
Olá, colegas cooperados!
Desejando que todos estejam bem, aqui estamos na tentativa de nos adaptar às novas regras de
convivência social e de cuidados com a saúde, tanto de nossos colaboradores quanto de vocês, colegas
cooperados.
Em relação aos colaboradores, estamos viabilizando a opção de home office para os que assim
quiserem e puderem.
Aos que não puderem, será definido horário reduzido e alternância de escala.
Assim a Cooperativa funcionará de 8-12h, a partir de segunda-feira dia 23 de março de 2020 por
tempo indeterminado.
Reforçamos a recomendação sanitária de restrição a circulação, evitando ao máximo a vinda a
Cooperativa para entrega da guia física, e para isso, estamos antecipando o lançamento da GUIA DIGITAL.
http://guias.coopanestrio.org.br
Depois de quase um mês da divulgação do link acima para teste, estamos validando-o a partir de
amanhã para o envio de suas guias e em anexo, como foto, seus documentos relacionados.
A antecipação do lançamento da guia digital se faz necessária neste momento, mesmo sem nosso
banco de dados com todos os códigos da tabela CBHPM ajustado. Por isso solicitamos a compreensão e
a atenção no preenchimento dos códigos, portes e vias de acesso.
Para aqueles que tiverem dificuldade no envio da guia digital, estamos disponibilizando um
e-mail:
coopanestrio@gmail.com
Por este e-mail, será possível enviar a foto da sua guia física bem como a foto de cada documento
relacionado a guia.
Este e-mail será EXCLUSIVO para o envio de fotos de guias físicas.
Obedecendo a regra de um e-mail para cada guia e que a identificação do e-mail no campo
“Assunto” seja o nome do cooperado.
Assim esperamos proteger ao máximo a todos, enquanto nossas atividades restritas e facilitar a
emissão de guias, em tempos incertos.
Mais uma vez, a Diretoria se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, tanto
pelos tels como pelos canais de WhatsApp, e deseja força, coragem, paciência e saúde para todos nós
para superarmos esta pandemia.
Permaneçam seguros!
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