
  COOPANEST RIO

Rua General Polidoro, 183 – Grupo 20
Email : contato@coopanest

 
É com imenso prazer que a Diretoria da Coopanest Rio informa o início das atividades para 

implantação da Pessoa Jurídica na Cooperativa.
 
Como informado na última AGO no dia 24 de março 

que um sistema informatizado fosse capaz de gerenciar as operações de empresas cooperadas, está 
sendo finalizado, e agora, a partir de maio de 2021, estaremos cadastrando e aceitando cooperar 
pessoas jurídicas que preencham todos os requisitos, e possam ter seus tributos pagos sob o regime de 
PJ. 

 
Entre no site da Coopanest Rio, e verifique se sua empresa preenche todos os requisitos para ser 

cadastrada, e tão logo possua a documentação necessária, entre em contat
Cooperativa. 

 
 

 

 

OOPANEST RIO

Grupo 204 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22280-
contato@coopanest-rio.org.br / www.coopanestrio.org.br

CNPJ 31.969.645/0001

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA.

 

É com imenso prazer que a Diretoria da Coopanest Rio informa o início das atividades para 
implantação da Pessoa Jurídica na Cooperativa. 

Como informado na última AGO no dia 24 de março de 2021, a implantação das ferramentas para 
que um sistema informatizado fosse capaz de gerenciar as operações de empresas cooperadas, está 

a partir de maio de 2021, estaremos cadastrando e aceitando cooperar 
e preencham todos os requisitos, e possam ter seus tributos pagos sob o regime de 

Entre no site da Coopanest Rio, e verifique se sua empresa preenche todos os requisitos para ser 
cadastrada, e tão logo possua a documentação necessária, entre em contat

 
 

Rio de Janeiro, 3 de maio de 2021. 
 

Dr. Carlos Alberto Dias 
Presidente 

OOPANEST RIO 

-000 - Tel.: (21) 2295-4245  
www.coopanestrio.org.br 

CNPJ 31.969.645/0001-60 

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

É com imenso prazer que a Diretoria da Coopanest Rio informa o início das atividades para 

de 2021, a implantação das ferramentas para 
que um sistema informatizado fosse capaz de gerenciar as operações de empresas cooperadas, está 

a partir de maio de 2021, estaremos cadastrando e aceitando cooperar 
e preencham todos os requisitos, e possam ter seus tributos pagos sob o regime de 

Entre no site da Coopanest Rio, e verifique se sua empresa preenche todos os requisitos para ser 
cadastrada, e tão logo possua a documentação necessária, entre em contato com a Secretaria da 


