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Governador sanciona
faixa pró-saúde no
piso estadual paulista
Presidente do Sindsaúde de Jaú, Edna Alves,
acompanha ato que vai elevar salário de parcela
importante de trabalhadores da saúde
O governador Geraldo Alckmin sancionou no dia
24 a alteração da Lei 15.250/ 2013, que restabelece a
terceira faixa do piso regional paulista, que passa a
ser de R$ 835,00. A assinatura aconteceu na sede da
União Geral dos Trabalhadores (UGT), em São Paulo,
e contou com a participação do presidente da Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São
Paulo, Edison Laércio de Oliveira, e de representantes da entidade como Edna Alves, Sofia Borges, Maria
Jerusa, Luiz Vergara e Carlos Gonçalves, entre outras
autoridades políticas e sindicais.
Desde que o nível salarial, que beneficia os profissionais do setor de higiene e saúde, foi retirado em
dezembro do ano passado, o presidente da Federação
contou com o apoio de autoridades como David Zaia,
Barros Munhoz, Ricardo Patah e Canindé Pegado, para
negociar com Alckmin a retomada do piso. O argumento de que haveria um rebaixamento salarial para as
categorias foi aceito e o governador voltou atrás, enviando projeto à Assembleia, que o aprovou.
O Salário Mínimo no Estado de São Paulo hoje segue
três valores: R$ 810,00, para a primeira faixa, R$820,00,
no segundo índice e a terceira faixa, R$835,00. Esses
valores dependem de cada categoria profissional, mas
nenhum profissional do Estado pode receber valor inferior à primeira faixa salarial. No caso do trabalhador da
saúde, o menor salário é de R$ 835,00 retroativos a 1o
de janeiro de 2014. (Veja mais na página 2)
Fábio Mendes/UGT

Edison e Alckmin, entre Jerusa e Edna; e ainda Vergara, Carlos e
Roseléia

DE 2014  BOLETIM INFORMATIVO

Base territorial:

Arealva, Areiópolis,
Bariri, Barra Bonita,
Boa Esperança do Sul,
Bocaina, Boracéia, Borebi,
Brotas, Dois Córregos,
Dourado, Igaraçu do Tietê,
Itaju, Itapuí, Jaú, Lençóis
Paulista, Macatuba,
Mineiros do Tietê,
Pederneiras, Ribeirão
Bonito, São Manuel,
São Sebastião da Serra,
Torrinha e Trabiju

30 Horas recebe
apoio do presidente da
Câmara dos Deputados

- Eduardo Alves se compromete a lutar pela aprovação das 30 horas para enfermagem
- Presidente do Sindsaúde de Jaú, Edna Alves, fez parte da comissão que foi a Brasília
Divulgação/Federação

Leide, Vergara, Ubiali, Eduardo Alves (presidente da Câmara), Edison Oliveira, Aristides e Edna Alves

A delegação de representantes da Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo esteve em
Brasília na quarta-feira (19),
onde conseguiu importante
adesão em defesa da jornada
de 30 horas para a categoria.
A presidente do Sindsaúde de
Jaú, Edna Alves, fez parte da
comissão que se reuniu com o
presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo
Alves, e com o deputado federal Dr. Marco Aurélio Ubiali para discutir sobre os projetos da jornada de 30 horas
para a Enfermagem e do Piso
Nacional da Enfermagem.
Na ocasião, o grupo formado pelo presidente da Fede-

ração, Edison Laércio de Oliveira, e demais sindicalistas
de diversas regiões do Estado
- Leide Mengatti, Luiz Vergara, Edna Alves (de Jaú), Milton Sanches, João Carvalho,
Carlos Gonçalves e Aristides
Agrelli Filho - receberam uma
resposta positiva do presidente. Eduardo Alves se comprometeu a lutar pela aprovação
do projeto sem medir esforços
para que isso ocorra o mais
rápido possível.
Edna Alves explica que
esse compromisso assumido
por Eduardo Alves se deu
após a delegação entregar ao
chefe do legislativo federal
um documento solicitando a
votação imediata do PL das

30 horas, que está há 14 anos
em discussão no Congresso
Nacional e já passou por todas as Comissões Parlamentares.
“Com o comprometimento
do deputado Ubiali em conseguir um acordo entre os
líderes sindicais e com o presidente da Câmara a favor da
nossa causa, podemos esperar mudanças positivas em
breve”, afirma o presidente
da Federação da Saúde, Edison Laércio de Oliveira. Antes da visita à Câmara dos
Deputados, a delegação da
Federação participou do 4º
Encontro Nacional dos Trabalhadores Dirigentes Sindicais
(ENTRADS).
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Negociações salariais
estão em andamento
Divulgação

O Sindsaúde de Jaú está dando início a uma nova fase de negociações
salariais. A partir de abril começam
as assembleias com os trabalhadores
da saúde em hospitais filantrópicos
(Sindhosfil) e clínicas veterinárias
e com hospitais e Santas Casas que
fazem acordos individuais. Fiquem
atento à página do sindicato no Facebook e ao nosso site para saber das
datas em que todos os trabalhadores
devem participar das assembleias.

No momento, estão em andamento
as negociações com três categorias
de trabalhadores da saúde: clínicas
odontológicas, Unimed (Sincoomed) e
funcionários de asilos (Sinbfir). As novidades sobre os acordos serão divulgadas em nosso site e Face e na próxima edição do jornal “O Fórceps”.
Em 2014 só foi fechada a negociação com o Sindhosp (sindicato
dos hospitais particulares e clínicas
médicas). O reajuste é de 6% nos sa-

lários. Os novos valores dos salários
de ingresso estão no quadro abaixo.

A Convenção Coletiva completa está
em nosso site.
Salário Mínimo Paulista – O
governador do Estado de São Paulo
assinou lei retomando a faixa salarial
do Salário Mínimo Paulista que beneficia os trabalhadores da saúde nos
setores de Apoio. Ninguém do Apoio
pode ganhar menos de R$ 835,00, retroativos a janeiro de 2014. Ou seja,
quem recebia menos vai ter que receber a diferença na folha de abril.
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Maio: mês de homenagens e de protesto
Tem festa para as mães e jantar para todos os associados, além de
solenidade na Assembleia Legislativa e Passeata Paulista da Saúde
O mês de maio é o principal
mês para o trabalhador da saúde.
É em maio que se celebra o Dia
do Trabalhador da Saúde: 12 de

maio. Em maio o Sindsaúde de
Jaú também faz a festa para as
mães associadas e realiza o jantar
de confraternização da categoria.

Da mesma forma é nesse mês que
a Assembleia Legislativa de São
Paulo homenagem profissionais da
saúde de todo o Estado em evento

na casa dos deputados estaduais.
E será em 12 de maio que Jaú e
outras 30 cidades vão organizar a
3ª Passeata Paulista da Saúde.

Dia das Mães, festa em 2 de maio Passeata da Saúde reforça
A diretoria do Sindsaúde marcou para o dia 2 de maio a comemoração em
homenagem às trabalhadoras mães associadas. O objetivo é promover uma integração na sede do sindicato e oferecer uma tarde inesquecível, com sorteio de
brindes e muitas atrações.
As mães interessadas em participar da festa pelo seu dia devem confirmar
presença no sindicato (3622-4131) ou com nossos diretores. A exemplo do
ano passado, o Sindsaúde faz parcerias com empresas conveniadas e propicia
muitos “mimos” para as companheiras. Vale a pena participar. É imperdível!
Favor confirmar presença até 25 de abril!

Homenagem ao
trabalhador, dia 16/05
Quando o dia 16 de maio chegar um trabalhador da saúde da base territorial do Sindsaúde de Jaú vai ser homenageado na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Essa sessão solene faz parte de lei
criada por sugestão do deputado Rafael Silva e celebra o Dia Estadual do
Trabalhador da Saúde (12 de maio).
O Sindsaúde de Jaú e Região vai indicar um profissional com história
na categoria. Da mesma forma, sindicatos da saúde de outras regiões do
Estado também indicam seus representantes. Na Alesp, os trabalhadores
são homenageados.
O presidente da Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de
São Paulo, Edison Laércio de Oliveira, participa da solenidade, como também dirigentes sindicais e trabalhadores dos demais sindicatos filiados à
Federação.

luta pelas 30 horas

Desta vez será em plena segunda-feira, exatamente no Dia do Trabalhador da Saúde. Vamos às ruas lutar
pela jornada de 30 horas e pelo piso
nacional. Em 12 de maio vamos realizar a 3ª Passeata Paulista da Saúde.
O Sindicato da Saúde de Jaú (Sindsaúde) está junto com a Federação
dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo e não desiste de lutar pelas demandas dos companheiros. Mais de 30 cidades do Estado vão
marchar juntas nessa mobilização.
A presidente do Sindsaúde de Jaú,

Edna Alves, diz que 2014 é o terceiro ano seguido que a Federação e os
sindicatos filiados encampam a passeata como principal meio de pressão
dos deputados para conseguir a aprovação da jornada de 30 horas. A categoria vai caminhar unida mais uma
vez, portando cartazes e bandeiras
em defesa das 30 horas. O objetivo
é que familiares dos trabalhadores
da saúde também reforcem o movimento, que tem conquistado a simpatia da população. Você faz parte
desse movimento, participe!
Sindicato da Saúde

Jantar de
Confraternização, 24/05
Um dos momentos mais aguardados do ano pelo trabalhador da saúde é o
jantar realizado em sua homenagem, por ocasião do Dia Estadual do Trabalhador da Saúde. O Jantar de Confraternização da categoria será realizado
no dia 24 de maio na churrascaria Grill Sul. A festa é exclusiva para os associados do sindicato.
Uma grande programação está sendo elaborada pela diretoria para recepcionar os trabalhadores. Música ao vivo, jantar e outras surpresas fazem parte do cardápio oferecido pelo Sindsaúde.
Confirme presença até 16/05 - Os interessados em fazer parte dessa festa
da “família da saúde” devem confirmar presença no sindicato e retirar seu
convite – o prazo é até 16 de maio. PARTICIPE!

Passeata foi realizada nos anos de 2012 e 2013 em defesa da categoria
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Saúde do trabalhador em debate
Sindsaúde Jaú

O Sindsaúde de Jaú e Região participou da Etapa Macrorregional da
4ª Conferência Estadual de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora, realizada em Presidente Prudente de 10
a 12 de março. Diretores do sindicato e da Secretaria de Saúde de Jaú
discutiram questões que envolvem a
saúde de quem cuida da saúde dos
cidadãos. A Secretaria Municipal de
Saúde também foi representada na
conferência (foto ao lado).
A presidente do Sindsaúde de Jaú,
Edna Alves, destaca a importância
de debates regionais como forma de
preparação para as fases estadual e
nacional. Diversos temas foram abordados na conferência por palestrantes renomados. Cada proposta que

resumiu os eixos debatidos vai servir
de guia para a Conferência Estadual.
“Conseguimos uma vitória importante ter como participantes dois palestrantes do Ministério Público do
Trabalho”, comenta Edna, citando os
conferencistas José Fernando Ruiz
Maturana e Dr. Luiz Henrique Rafael.
Ela diz que é importante a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, pois são nesses espaços democráticos que as políticas públicas
são elaboradas. É onde poderemos
também construir propostas para
nossos municípios de implementação da Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e Trabalhadora, além de
eleger delegados para as etapas subsequentes.
Sindsaúde Jaú

Mariza Andreia Ambrosio, Paula Vanessa Gusman, Sofia Borges, Janete Silveira e Helaine
Mariza Storti

Clube Amigos da
Bola ganha troféu
O Clube Amigos da Bola / Sindsaúde treina semanalmente no
Recanto da Saúde e já comemora
bons resultados. Destaque para o
troféu conquistado em torneio regional. Foi vice-campeão em Pedra
Branca, no município de Boa Esperança do Sul. A disputa reuniu 16

equipes e Clube Amigos da Bola /
Sindsaúde só perdeu na finalíssima.
O Clube Amigos da Bola foi fundado em 15 de março de 2013 e conta com jogadores que trabalham na
saúde em hospitais de Jaú e região. O
objetivo é lazer e competição.
Sindsaúde Jaú

Sindsaúde participa da
reunião da UGT-Marília
A presidente do Sindsaúde de
Jaú, Edna Alves, e a diretoria Sofia Borges estiveram em Marília
no dia 12 de março para para participarem de encontro da União
Geral dos Trabalhadores (UGT).
As dirigentes foram convidadas
pela Secretaria de Organização
e Políticas Sindicais da UGT, em
nome do presidente Ricardo Patah, para reforçarem o movimento

de regionalização dos trabalhos
da central sindical.
Do encontro surge a Coordenadoria Regional da UGT de Marília.
A Executiva Nacional da UGT quer
organizar e fortalecer a central sindical nas diversas regiões do Estado.
Outras regionais também se reuniram com o mesmo objetivo. O Sindsaúde de Jaú e a Federação Paulista
da Saúde são filiados à UGT.
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Calor combina com
Recanto da Saúde
O verão mais quente dos últimos
anos chegou ao fim, mas o calor ainda
permanece. Por isso, a sugestão aos
trabalhadores da saúde é para passar
o dia no Recanto da Saúde. A área
de lazer (clubinho) da saúde recebe
muitos associados diariamente, com
destaque para os finais de semana,
quando a frequência aumenta.
O local está equipado para receber

os associados e acompanhantes com
três piscinas, vestiários, quiosques,
campo de bocha, campo de futebol,
parquinho infantil e muito verde. O
Recanto da Saúde é um paraíso para
quem quer um local aconchegante,
bem cuidado e encantador. Fica Rodovia Jaú – Brotas KM 158 – SP 225,
próximo ao Posto Capelinha. Informações: (14) 3622-4131.
Divulgaçã

Sindsaúde marca presença
com Geraldo Alckmin
Diretoras do Sindsaúde estiveram
na solenidade realizada em Jaú para
receber o governador Geraldo Alckmin. Ele anunciou o Poupatempo e
verba para a Santa Casa de Jaú e o
Hospital Amaral Carvalho. Também
deu um ônibus escolar adaptado para

deficientes para a Prefeitura de Jahu.
Edna Alves e Sofia Borges (FOTO) estiveram no evento e fizeram questão
de conversar com o governador para
pedir apoio à categoria, especialmente no que se refere à jornada de 30
horas e ao Piso Nacional.

Sorteio de óculos Sindsaúde/Relótica

Boa notícia
à "melhor idade”

Sindsaúde Jaú

Idosos com mais de 60 anos podem viajar para qualquer cidade do
Estado sem pagar nada desde o dia
23 de janeiro. O governador Geraldo
Alckmin (PSDB) assinou decreto que
regulamenta a Lei 15.179/2013, que
estabelece a gratuidade para idosos
nos ônibus intermunicipais rodoviários de São Paulo. Dois assentos estão

à disposição dos passageiros idosos
em cada ônibus.
Para ter direito é preciso fazer a
reserva 24 horas antes e chegar meia
hora antes do embarque. Não precisa
ter carteirinha, não precisa ter nada,
só mostrar a identidade para provar
que tem mais de 60 anos. A multa é de
R$ 4.028 em caso de descumprimento.
www.idadecerta.com.br

Vale lembrar a promoção que envolveu o Sindsaúde e a Relótica por
ocasião das festas de fim de ano. Diretores do sindicato estiveram na ótica em 23 de dezembro de 2013 para
realizar o sorteio de dois óculos aos
associados do sindicato. Edna Alves,
presidente do Sindsaúde, e o proprie-

tário da Relótica, Alexandre, fizeram
os sorteios (na foto, junto com Arlindo
e Janaína). As sócias contempladas
foram Juliana AP F Pires e Patrícia
Helena Vasques. Parabéns às ganhadoras e obrigado a todos os associados que participaram da promoção.
Aguarde que logo teremos novidades!
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Sindsaúde Jaú

OPINIÃO

Mais doutores, menos filas!
 Edna Alves

Quando qualquer cidadão brasileiro precisar de um médico e só lhe restar um médico estrangeiro o programa
Mais Médicos terá cumprido seu objetivo. Quem está doente precisa de médico, independentemente de sua origem. É melhor ter um médico estrangeiro do que não ter
médico algum. Vivemos e testemunhamos a falta de médicos em grandes centros, inclusive em Jaú, uma cidade que
se gaba de ser um centro médico de referência. O que dirá
de cidades periféricas e de Estados periféricos?
Em alguns casos pacientes que buscam tratamento via
SUS em Jaú só conseguem agendar consultas para muitos
meses depois. Por que isso? Porque faltam médicos. Que venham, então, os médicos cubanos ou de qualquer outro país.
O que não pode é o cidadão ficar sem atendimento. Ou, o que
é pior, ter de recorrer ao pagamento de consultas particulares para ser atendido antes de ser vitimado pela doença.
Apesar das críticas de associações ligadas aos médicos nacionais, o Mais Médicos foi criado para atender à
demanda por profissionais e não para tomar lugar dos médicos brasileiros. Os estrangeiros foram chamados para
atuar na atenção básica de periferias de grandes cidades

Jaú vive uma
epidemia
de dengue.
Faça sua parte no
combate a mosquito que
transmite a doença.
 Proteja sua família. Limpe
seu quintal.
 Todos devem colaborar
para acabar com a dengue.
Colabore com a limpeza da
cidade, comece pela sua
casa. Elimine os possíveis
criadouros do mosquito.
Deixe os agentes da Secretaria da Saúde fazerem a
vistoria nos quintais.
 Cidadão e Prefeitura:
somos todos responsáveis
para acabar com os focos
do mosquito.

e municípios do interior do país. Lugares onde os médicos
brasileiros desdenham. Mesmo assim, o estrangeiro só vai
ficar com a vaga quando não tiver médico nacional interessado na vaga.
O apelo a médicos internacionais é uma questão emergencial para o país. O Brasil possui 1,8 médico por mil habitantes. Índice menor do que Argentina (3,2), Portugal e
Espanha, ambos com 4 por mil. E, mais grave ainda: em 22
Estados a média é abaixo do que a média nacional. Cinco
Estados têm menos de um médico para cada mil pessoas.
Mesmo em Jaú, por exemplo, uma cidade com 2,49 doutores para cada mil habitantes, faltam profissionais. Concurso da Prefeitura para contratar médicos em 2012 ficou
sem candidatos em quatro especialidades: imunologista,
alergologista, pneumopediatra e psiquiatra. Em 2013 um
novo concurso está sendo feito para 15 especialidades.
Será que teremos candidatos ou vamos ter de convocar
mais cubanos para atender à população? A cubana Zoraida
Grajales, 45 anos, foi a primeira a desembarcar em Jaú.
Edna Alves, presidente do Sindsaúde de Jaú e Região
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Saudade dos amigos que se foram
O ano de 2014 começou
com perdas significativas
para o movimento sindical e para a saúde jauense. Morreu um dos ícones

Silvia Maria Gomes
Pereira Lima
1º-02-2014

Ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde
por dois mandatos, Silvia Maria Gomes Pereira
Lima faleceu no dia 1 de fevereiro aos de 48
anos idade. Ela presidiu o CMS até julho de
2013. Silvia era uma conselheira que se dedicava inteiramente para que tivesse mudanças
na saúde, tudo baseando-se nas normas e nas
leis. Colaborou para que o Conselho Municipal
de Saúde tivesse sala própria. Era uma mulher
guerreira e mãe dedicada.

do sindicalismo jauense,
Henrique Vitor. Jaú também perdeu uma das defensoras da saúde local,
Silvia Maria Gomes Pe-

reira Lima, que presidiu
o Conselho Municipal de
Saúde. E a categoria da
saúde ficou órfã de uma
guerreira, Fátima Augus-

Henrique Vitor
30-01-2014

O sindicalista Henrique Vitor, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Mobiliário de Jaú, faleceu no dia 30 de janeiro. Aos 94 anos, Henrique presidia a entidade que
ajudou a fundar na cidade e deixou uma lacuna
no movimento sindical. Sempre atuante no meio
sindical, Henrique Vitor foi parceiro dos demais
sindicalistas jauenses e teve atuação destacada
nas entidades estadual e nacional da categoria da
construção civil.

Sindsaúde
de Jaú está no
Facebook.

Acesse! Compartilhe!

EXPEDIENTE

to. Nossas homenagens a
essas pessoas que marcaram nossas vidas e os trabalhadores. Sentiremos
saudade!

Fátima Augusto
21-02-2014

A auxiliar de enfermagem Fátima Augusto morreu em 21 de fevereiro. Fátima sempre foi uma
defensora dos direitos da categoria e fazia questão
de participar das ações sindicais, mesmo já sendo
uma profissional aposentada. Ex-funcionária
do Hospital São Judas Tadeu, Fátima tomava
a frente nas mobilizações do sindicato e gritava
palavras de ordem em defesa dos profissionais da
saúde, como na Passeata da Saúde de 2013.

“O FÓRCEPS” é um boletim informativo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Jaú e Região (Sindsaúde), entidade filiada à Federação
dos Trabalhadores na Saúde no Estado de São Paulo e à central sindical UGT (União
Geral dos Trabalhadores)
Endereço: Rua Sebastião Ribeiro, 501 – Jaú – SP - Fone: (14) 3622-4131
Site oficial: www.sindsaudejau.com.br
E-mail: sindsaudejau@uol.com.br
Presidente do Sindsaúde: Edna Alves
Jornalista Responsável: Paulo César Grange (Mtb: 22.931)
Impressão: GRCI Editora
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Jurídico do sindicato dá
mais prazo para trabalhador

O Departamento Jurídico do Sindsaúde de Jaú e Região prorrogou o
prazo para que trabalhadores da saúde façam adesão à ação coletiva para
tentar reaver as perdas do FGTS. O
objetivo é permitir que mais associados (ou não) possam apresentar
a documentação necessária e, assim,
ter direito ao benefício numa eventual vitória contra a Caixa Econômica
Federal.
A presidente do Sindsaúde (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de
Jaú e Região), Edna Alves, pede que
o trabalhador seja rápido e providencie a documentação. Especialmente
o extrato analítico do FGTs que deve
ser solicitado na própria agência da
Caixa (também disponível pela internet). O documento é obrigatório para
ajuizar a ação que tenta reaver perdas que passam de 88% para quem
conta no FGTS em 1999 e anos posteriores.
A ação do sindicato é específica
para os trabalhadores da saúde associados à entidade – quem trabalha no
setor e não é sócio pode se associar,
assim pode ser integrado à ação de
reparação das perdas.

As perdas ocorreram por causa da
correção inadequada da Taxa de Referencial (TR), que é aplicada sobre
os saldos depositados no Fundo. A
TR é o índice aplicável para corrigir
o FGTS, mas o índice perde para a
inflação. Diante disso, os valores do
fundo estão defasados. O objetivo é
fixar o INPC como índice para corrigir o saldo.

Coren-SP - A mesma medida adotada de prorrogar o prazo para que o
trabalhador da saúde possa pleitear
recuperar as perdas do FGTS foi adotada pelo Sindsaúde de Jaú para a
ação movida contra o COREN (Conselho Regional de Enfermagem). A proposta é entrar na Justiça para reduzir
a anuidade cobrada pelo COREN.
A ação em benefício dos associados também vai pedir em dobro a
devolução dos valores cobrados indevidamente e já pagos pelos trabalhadores da enfermagem nos últimos
cinco anos. O Jurídico do Sindsaúde
também vai constar da ação o pedido
de suspensão dos procedimentos administrativos para fixação de penalidades e cassação já impostas.

AÇÃO DO FGTS
Quais são os documentos necessários?
• Cópia da Cédula de Identidade (RG),
• Cópia do Comprovante de endereço,
• Cópia PIS/PASEP,
• Cópia da CTPS: folha da foto (frente e verso), folha do contrato de trabalho
e folha da opção pelo FGTS,
• Cópia do extrato analítico da conta vinculada de FGTS de 1999 até hoje – é
emitido pela CAIXA mediante solicitação conforme modelo no site do Sindsaúde (clicar no quadro sobre perdas do FGTS) ou diretamente no site www.
caixa.gov.br/fgts, mediante cadastro de senha)
• Procuração
• Declaração de hipossuficiência
• Contrato entre Sindsaúde e trabalhador (preenchido na hora)

AÇÃO CONTRA COREN-SP
Documentos para integrar a ação coletiva:
- Xerox de carteira de identidade (RG)
- Xerox do CPF
- Xerox da Carteirinha do Coren
- Xerox do pagamento das últimas 5 anuidades
- Xerox de eventual processo de cobrança de cassação

Informações: (14) 3522-4131

