
  COOPANEST RIO

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

A COOPANEST-RIO TE AJUDA NA HORA DE ACERTAR AS CONTAS COM O LEÃO!
UMA PARCERIA COOPANEST

 
 

Temos a grande satisfação de informar que celebramos convênio com a
Contadores — uma sólida empresa de contabilidade, com profissionais experientes e qualificados 
a realização da declaração de imposto de renda pessoa física
condições especiais e com desconto de 30% sobre 
 

Imperdível!  
 
Para mais informações, basta contatar diretamente a SIMA, pelos seguintes canais:
 
E-mail: contato@simacontabil.com
(21) 3215-4728 / 21 3215-5639 
(21) 96739-8965 / 21 97227-3360 (WhatsApp)
 
Não deixe de informar que é Cooperado da Coopanest
 
Essa é a sua Cooperativa, trabalhando para trazer os melhores benefícios a todos os Cooperados!
 
 

 

 

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.

 
 

RIO TE AJUDA NA HORA DE ACERTAR AS CONTAS COM O LEÃO!
UMA PARCERIA COOPANEST-RIO – SIMA CONTABILIDADE

Temos a grande satisfação de informar que celebramos convênio com a
uma sólida empresa de contabilidade, com profissionais experientes e qualificados 

imposto de renda pessoa física dos NOSSOS COOPERADOS, em 
condições especiais e com desconto de 30% sobre o valor usualmente cobrado pelo mercado.

Para mais informações, basta contatar diretamente a SIMA, pelos seguintes canais:

contato@simacontabil.com 

3360 (WhatsApp) 

rmar que é Cooperado da Coopanest-Rio para obter as vantagens negociadas.

Essa é a sua Cooperativa, trabalhando para trazer os melhores benefícios a todos os Cooperados!

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021. 
 

Dr. Carlos Alberto Dias 
Presidente 
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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO DE JANEIRO LTDA. 

RIO TE AJUDA NA HORA DE ACERTAR AS CONTAS COM O LEÃO! 
SIMA CONTABILIDADE 

Temos a grande satisfação de informar que celebramos convênio com a SIMA Consultores e 
uma sólida empresa de contabilidade, com profissionais experientes e qualificados — para 

dos NOSSOS COOPERADOS, em 
o valor usualmente cobrado pelo mercado.  

Para mais informações, basta contatar diretamente a SIMA, pelos seguintes canais: 

Rio para obter as vantagens negociadas. 

Essa é a sua Cooperativa, trabalhando para trazer os melhores benefícios a todos os Cooperados! 


