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Assembleia Geral Ordinária:
Assembleia Geral Ordinária dia 11/03/15, no espaço OAB, localizado na Av. Walter Ferreira
Barreto, 154, Ibituruna, em ultima chamada às 19:00 horas, com a seguinte ordem do dia
1) Prestação de contas pela Diretoria referente ao exercício 2014,
2) Eleição do Conselho Fiscal, dos membros da Diretoria (Diretor Presidente, Diretor Financeiro e
Diretor Administrativo) e do Conselho Técnico Cientifico de Admissão
3) Fixação do valor dos honorários da Diretoria, da cédula de presença dos membros do
Conselho de Técnico Cientifico e do Conselho Fiscal.
Assembleia Geral Extraordinária , em ultima chamada às 18:30 horas, para retificação do art. 5º
do Estatuto.

Consorcio Cis Alto Rio Verde Grande : Informamos que foi realizada a denuncia do contrato
com o Consorcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto Rio Verde Grande, e os
atendimentos somente poderão ser prestados até o dia 23/02/2015. Gentileza manter-se
informado sobre a suspensão do atendimento em nosso site www.sancoop.com.br

Grupo Embratel :
Informamos que foi realizada a denuncia do contrato com a Associação de Assistência Plena
em Saúde - Grupo Embratel, e os atendimentos somente poderão ser prestados até o dia
26/02/2015. Gentileza manter-se informado sobre a suspensão do atendimento em nosso site
www.sancoop.com.br

FUSEX :
O prazo de validade das guias do convenio Fusex foi alterado passando a valer, para o
faturamento, até 30 dias após o atendimento. Assim solicitamos que as guias sejam entregues a
SANCOOP semanalmente evitando assim o seu vencimento, uma vez que passaremos a enviar o
faturamento ao convenio quinzenalmente.
Relevante informar a data de atendimento nas guias FUSEX.

INTRAWEB:
A partir de 01/3/15 todos os protocolos de envio de guias serão feitos pela INTRAWEB que é um
programa virtual desenvolvido para monitorar as guias encaminhadas para o faturamento da
SANCOOP. Agende o horário para sua capacitação do novo sistema de envio de guias
(INTRAWEB), pelos telefones 2101-2100/21012110 –Aliny, ou solicite o manual com as
informações de como operacionalizá-lo .
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VIVAMED:
Para autorização de sessões será necessário o envio do pedido médico escaneado para
autorização@vivamedsaude.com.br .

SITE:
O site da SANCOOP www.sancoop.com.br ,possui as informações atualizadas de tabelas,
suspensão de convênios, valores de consultas, tabelas de fisioterapias, fonoaudiologia, prazos
de retorno de consultas, tabelas ativas, etc. Visite-o e nos dê sua opinião.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO: Visando garantir o sigilo das informações financeiras dos
cooperados, ratificamos que a entrega de demonstrativos de pagamentos fornecidos pela
SANCOOP, só pode ser realizada a terceiros mediante autorização do cooperado indicando
o(s) nome(s) do(s) responsável (is).
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