CNPJ: 31.969.645/0001-60
Comunicado Diretoria Coopanest-Rio
Rio, 30 de abril de 2020.
Em virtude da pandemia, estamos mantendo todo trabalho na modalidade home office, e
implementando todo o sistema digital para nos facilitar em tempos onde tudo está sendo feito a
distância.
Algumas orientações se fazem necessárias:
O nosso foco de trabalho é a guia digital através no link já disponibilizado desde o dia 18 de
março de 2020 - guias.coopanestrio.org.br - portanto todas as guias devem ser enviadas pelo
modo eletrônico, com 02 (duas) exceções: as guias de consultas pré-anestésicas e as guias
dos exames tipo SADT.
O email coopanestrio@gmail.com é um email temporário, exatamente para esta fase de
implantação do sistema bem como para este período de pandemia, e é exclusivo para o envio
de fotos de guias físicas e seus documentos, no caso das guias de consultas pré-anestésicas e
as guias dos exames tipo SADT.
NÃO É PERMITIDO, a partir de hoje, o envio da mesma guia tanto pelo sistema digital com
pelo email. Isto gera duplicidade de cobrança e é passível de glosa total.
Portanto, atenção, se a guia foi enviada com sucesso pelo sistema digital, NÃO envie pelo
email também.
Se por qualquer dificuldade, a guia não for enviada pelo sistema digital, envie SOMENTE pelo
email.
O site da cooperativa - www.coopanestrio.org.br - possui uma área reservada para o
cooperado, e é protegida por seu login e senha. Use a ÁREA DO COOPERADO para visualizar
seu movimento, visualizar glosas, se necessário providenciar justificativas, bem como para
atualizar seus dados cadastrais.
A Coopanest-Rio possui 02 (dois) grupos de cooperados no whtasapp - um com cooperados
que atuam no Município do Rio de Janeiro e outro com cooperados que atuam fora no
Município do Rio de Janeiro.
Ali é o local para avisos rápidos, esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre
cooperados.
Se você não faz parte de nenhum desses grupos, entre em contato com a nossa secretária
Ana Carolina Estevam, e solicite sua inclusão.
Secretaria da Coopanest-Rio: (021) 96733-5737.
Mais uma vez agradecendo sua compreensão neste período de novidades e incertezas, mas já
sabendo que todos os aprendizados nos irão fortalecer como pessoas e como cooperados.
Atenciosamente,
A Diretoria - Coopanest-Rio.

