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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

COOPANEST-RIO – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

COMUNICADO 
ALTERAÇÃO NAS DATAS DE PAGAMENTO 

Rio de Janeiro, 22/08/2022. 

Olá, boa tarde. 

A Coopanest Rio, tradicionalmente, efetua dois repasses financeiros para seus cooperados - um repasse em 
forma de adiantamento realizado em torno do dia 15 de cada mês, e outro repasse em forma de pagamento 
final com demonstrativo disponível no site, em torno do dia 30 de cada mês. 

No intuito de melhorar nosso sistema de pagamento e de nos adequarmos melhor às exigências contábeis, a 
Cooperativa terá que mudar o seu dia de pagamento.  

Assim, os pagamentos não serão mais realizados no final do mês, em torno do dia 30 de cada mês, e sim, 
serão realizados no dia 5 do mês subsequente. 

Portanto, a partir deste mês, os depósitos referentes ao pagamento do final, serão realizados no dia 5 de 
setembro. 

E assim será de agora em diante: o adiantamento será em torno do dia 20 de cada mês, e o pagamento final 
será realizado todo dia 5 do mês subsequente.  

Objetivando atender à necessidade de previsibilidade de todos, excepcionalmente, neste mês de agosto, 
faremos um 2º adiantamento, no dia 29, com guias recebidas pela cooperativa até dia 25. 

Atenção: não será o pagamento final, portanto não terá seu demonstrativo correspondente disponível no 
site. 

O pagamento do mês de agosto, relativo a guias recebidas neste intervalo, será efetuado no dia 5 de 
setembro. 

Para as pessoas jurídicas cooperadas, a operação permanecerá a mesma: o pagamento será feito até o 5 dia 
útil do mês, após a emissão da nota fiscal. 

Desde já agradecemos a compreensão de todos. 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos individuais, por favor entrem em contato privado com qualquer um 
dos cinco diretores da Cooperativa. 

Atenciosamente 

A Diretoria. 


