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É com grande satisfação que anunciamos o novo contrato com o RIO II, subplano da operadora 
SulAmérica.  
  
Trata-se de uma importante conquista, muito aguardada por nossos cooperados, que agora poderão 
receber os honorários dos vários beneficiários deste plano via cooperativa! 
  
E para ficar ainda melhor, informamos que já estamos em negociação com a SulAmérica, visando 
solucionar as glosas pendentes do RIO II, que agora faz parte do nosso rol de subplanos credenciados.
  
Essa é a Coopanest-Rio, sempre lutando pelas melhores cond
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É com grande satisfação que anunciamos o novo contrato com o RIO II, subplano da operadora 

se de uma importante conquista, muito aguardada por nossos cooperados, que agora poderão 
receber os honorários dos vários beneficiários deste plano via cooperativa!  

E para ficar ainda melhor, informamos que já estamos em negociação com a SulAmérica, visando 
solucionar as glosas pendentes do RIO II, que agora faz parte do nosso rol de subplanos credenciados.

Rio, sempre lutando pelas melhores condições de trabalho para você, cooperado.

 
 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. 
 

Dr. Carlos Alberto Dias 
Presidente 
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