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O Sindicato comemora 75 anos de existência 
com jantar de confraternização, oportunidade 
onde conferiu a Medalha e o Diploma Flávio 
Luce a 28 Cirurgiões-dentistas pelos relevantes 
trabalhos prestados à classe.

ANIVERSÁRIO SOERGS
Entidade comemora situação consolidada 
e festeja novos planos

C. Brauner

Filiado à Federação Nacional dos Odontologistas

Edição de aniversário

Economia
Como reduzir despesas 
no consultório ou clínica?

Pág. 3

Fim da exploração
Mega-operação  põe fim à 
exploração de Dentistas no 
centro da Capital.

Pág. 3

No registro: Flávio Luce 

recebe distinções do 

presidente Cléo Saldanha

Laureados: Haroldo Cauduro, Edela Puricelli e Edy Sá Carneiro

Cléo e o laureado Paulo Freitas
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E
sta pergunta, sob minha ótica, 
tem uma resposta óbvia uma vez 
que as pessoas continuam a ter 
suas necessidades odontológicas 

supridas, estão nos convênios ou nas clí-
nicas populares levadas pelas facilidades 
de pagamento, fazendo com que, nós, os 
“velhos” Dentistas de família nos dirijamos 
ao consultório para ler o jornal ou jogar 
paciência no computador...  Esta situação é 
irreversível. E o que fazer? Desistir? Não!!! 
Devemos nos empresariar, fundar condomí-
nios, sociedades, oferecer a Odontologia 
como produto, mas sem a frieza de uma 
clínica administrada por um não Dentista, 
com o calor humano de antigamente em que 
éramos, além do Dentista da família também 
um amigo, e sobreviver dignamente da nossa 
linda profissão. Reflita...

A diretoria do SOERGS, junto com nosso 
corpo funcional, deseja a todos um feliz 
natal e um ano-novo cheio de realizações.

Estamos à disposição

SAÚDE, PAZ 
E TRABALHO A TODOS

Cléo Getúlio Saldanha-CD
Presidente

DIRETORIA
EFETIVOS

CLÉO GETULIO SALDANHA – presidente 
ANDREW LEMOS PACHECO – vice presidente 

LUIS CARLOS MONTANARI – diretor administrativo
CARLOS ALBERTO BROCK – diretor administrativo

SHEILA ROSEMBERGAS VILAS BOAS – diretora financeira
EVONI MACHADO COSTA – diretora financeira

ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA – diretor social
TELMA VALDEREZ MACHADO – diretora social
CRISTIANO DE AGUIAR ZINGANO – diretor do 

departamento de esportes 
ALVARO LUIZ FORTE – diretor do departamento cultural

SUPLENTES
FERNANDO RAMÃO VIDAL - ELAINE DA SILVEIRA 

FRAMARIN
EDU JAEGER - CLAITON HEITZ - JAQUELINE BICCA 

MACHADO
ISIS AZEVEDO DA SILVEIRA - SONIA PINHEIRO NUNES 

DE SOUZA
RAFAEL DE ARAUJO VIDAL - OLGA ELISABETE GOMES  

ANDRIGHETTO - MARIO PAULO GOTTERT
CONSELHO FISCAL

EFETIVOS
ISAAC LEWGOY - SERGIO ARY OLIVEIRA MACHADO 

- SERGIO ROBERTO ANDRIGHETTO

SUPLENTES
ROGERIO TROMMER MOTTA - FABIO ROMULO BRAGA 

DIAS - MARIA SALETTE DA COSTA PIRES

DELEGADOS
CLEO GETULIO SALDANHA - ANDREW LEMOS PACHECO 

- SHIELA ROSEMBERGAS VILAS BOAS - LUIS CARLOS 
MONTANARI
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SOERGS amplia pasta de convênios
Especial

Mais serviços... O SOERGS mantém parceiros e estabelece novos con-
vênios com empresas e prestadores de serviço nas diferentes áreas, 
visando oferecer benefícios cada vez maiores a seus associados.

Agora são mais de 40 conveniados!!!

Confira a relação no site www.soergs.org.br, ou solicite informações pelo 
fone (51) 3224-5741.

Convênio

Dinheiro fácil e com baixo custo. 
Nosso Sindicato mantém convê-
nio com o Banco do Brasil, a fim 

de disponibilizar a seus associados uma 
linha de crédito especial para financia-
mento de equipamentos e outros bens, 
com taxa de juros de 4% 
ao ano + TJLP.

Como já di-
vulgado, o pra-
zo de até 96 
meses para 
pagamento e 
carência de 
até 12 meses é 
uma alternativa 
interessante para 

quem deseja investir na profissão.

Informe-se e aproveite
Maiores esclarecimentos e con-

dições:
1.  site Banco do Brasil S/A (www.

bb.com.br/empréstimos/finan-
ciamentos/proger/urbanocoo-

perfat);
2.  Central de Atendimen-

tos (fone 4004-0001 p/ 
Capital e grandes cen-
tros ou, 0800-7290001 
p/ outras localida-
des);

3.  gerente do BB, de sua 
agência.

Empréstimo
com juros de 4% ao ano

Editorial

Onde estão
os pacientes?
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Confira e desfrute dos serviços 
prestados pelo SOERGS aos as-
sociados.

  Alvará da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre

 * Inclusão
 * 2ª Via
 * Transferência
 * Baixa
  Orientação sobre Taxa de Fisca-

lização, Localização e Funciona-
mento — TFLF

 Alvará de Vigilância Sanitária  

  Informações sobre Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimento de Saúde 
— CNES

  Informações sobre Auxílio Doença 
(INSS)

  Informações sobre Salário Mater-
nidade (INSS)

  Recolhimento da Contribuição à 
Previdência Social do Profissional 
Liberal (CD)

  Tabela e cálculos do Imposto de 
Renda (mensal) – Carnê Leão e 
Mensalão

  Valores Referenciais para Procedi-
mentos Odontológicos — VRPO 

  Admissão e Rescisão de Funcioná-
rios de Consultório Odontológico 
(Pessoa Física)

 Serviços contábeis
 Consultoria Jurídica

SERVIÇO
Para maiores esclarecimentos, contate com a 

Central de Serviços SOERGS:

fones (51) 3224-5741 e 3224-9491

site: www.soergs.org.br

Tiro certo

Dentistas explorados
Operação flagra clínicas 
no centro da Capital

Y es!! !  A mega-operação 
realizada pelo SOERGS, 
CRO/RS e Delegacia Re-
gional do Trabalho (DRT), 

com o objetivo de verificar os direitos 
trabalhistas dos Dentistas empregados 
em clínicas odontológicas estabeleci-
das no centro da Capital, em agosto 
último, foi um triunfo.

As visitas realizadas em três esta-
belecimentos comprovou as denúncias 
de irregularidades relacionadas a 
questões criminais, trabalhistas e de 
vigilância sanitária.

A hora e a vez da justiça

A seguir, os resultados dos procedi-
mentos ligados à DRT.

1.  Odontofácil Administradora de 
Planos e Clínicas de Assistência 
à Saúde

 Todos os Dentistas empregados tra-
balhavam sem registro. 

2.   Clínica Odontológi-
ca Flesch

 Todos os Dentistas em-
pregados trabalhavam 
sem registro. 
3.  Só Sorriso Clínica 

Odontológica
Todos os Dentistas 

empregados trabalhavam 
sem registro.

Final feliz

Após os procedimentos ca-
bíveis, todos (18) os profissionais 
tiveram a situação normalizada.

“Os resultados conquistados pela ação, nos 
motivam a continuar na campanha pela 

valorização da profissão”, comenta o presidente 
do SOERGS, Cléo Saldanha. “Esse  foi apenas o 

primeiro round. Estamos de olho”.

É tempo de reduzir despesas
Associa-te ao SOERGS e usufrua dos inúmeros serviços oferecidos!!!



Bolo faz a festa do encerramento

om o mote “Terceira Idade: Che-
gue Lá Sorrindo” foi desenvolvida 
a V Semana Estadual de Promoção 
da Saúde Bucal (PL 11.717/2002), 
de 23 a 28 de outubro no centro da 
Capital e em inúmeras cidades do 

Interior, coordenada pelo Comitê das Entidades 
de Classe da Odontologia (CECO), com o apoio 
da Assembléia Legislativa/RS, Secretaria Esta-
dual da Saúde, Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre e CRO/RS.

55 atividades fizeram a festa da Odonto-
logia e da população, com ações destinadas 
à promoção de saúde de gestantes, crianças, 
jovens, adultos e idosos.

O SOERGS,  participou ativamente da 
iniciativa que visa valorizar a saúde bucal, 
aproximando a Odontologia da população. Os 
colegas foram contemplados com uma agenda 
de palestras, cursos e fóruns pontuais sobre 
temas de relevância, comentou o presidente 
Cléo G. Saldanha.

Direito à saúde

Direito à saúde e controle social fizeram 
o debate do dia 27 de outubro, realizado na 
F. O. da UFRGS, promovido pelo CRO/RS.

No debate, prestigiado por lideranças 
e profissionais da área, foi consenso entre 
os debatedores que a população tem direi-
to a uma saúde organizada e para tanto é 
preciso que os governos dediquem um olhar 
mais responsável, concluiu o presidente do 
SOERGS, Cléo Saldanha.

Luta pela saúde

Uma reunião do Fórum de Movimentos So-
ciais em Luta pela Saúde Bucal, foi realizada 
no Mercado Público. Com a coordenação da 
ABRASBUCO  e do SOERGS a iniciativa fez um 
balanço sobre a cobertura, o acesso e a quali-
dade dos serviços disponibilizados à população, 
com todos os fatores determinantes.

E agora?

O documento formalizado no fórum será 
entregue às autoridades públicas, detentoras 
de poderes para alterar o quadro instalado.

        Saúde, sorriso e população

Nossa diretora Sheila Rosembergas 
Vilas Boas, a convite do Instituto Sorrin-
do para a Vida, proferiu palestra sobre 
Saúde Bucal na Sociedade Espírita Lar 
de Jesus, localizada na Vila Maria da 
Conceição em Porto Alegre.

Fim de festa – feliz

No encerramento das atividades 
houve até bolo comemorativo, patroci-
nado pelo SOERGS, com a presença do 
deputado Adroaldo Loureiro (PDT/RS) 
e presidentes do CFO, Miguel Nobre e 
do CRO/RS, Joaquim Cerveira, entre 
outras lideranças.

Pé de valsa

Chave de ouro. O Jantar-baile da 
Comenda do Sorriso, realizado na Sociedade 
Germânia, encerrou as atividades da Semana.

“Casa cheia, gente bonita e muito alto astral 
fizeram a festa do Dentista”, comenta o comen-
dador Andrew L. Pacheco. “Os colegas  aprova-
ram e como resultado já estamos preparando 
novos encontros, aguardem” - antecipou.

Superação

Semana da Saúde Bucal
Odontologia para todos, durante todos os sete dias

Site SOERGS:
o portal do Dentista

O site do SOERGS, desen-
volvido para atender as  
necessidades de infor-

mação do Cirurgião-dentista, 
apresenta facilidade de busca 
e links de interesse, além de 
relacionar todos os produtos e 
serviços oferecidos.

Esteja on line 
com seu Sindicato

acesse

www.soergs.org.br

Copa SOERGS esporte e muito mais

Divulgação

Bons de bola. A 2ª Copa SOERGS de 
Futsal, realizada em 8 de outubro no 
Ginásio Gauchão, em Porto Alegre, 

revelou o quanto o Dentista aprecia a festa 
do esporte.

Sete times participaram bravamente do 
torneio, com direito a torcida organizada e 
muita confraternização.

Vamos aos resultados
O importante é competir, porém 

as vitórias também são comemoradas. 
O time da  ULBRA sagrou-se campeão, 
ficando o da PUCRS em segundo lugar 
e o do CRO/RS, em terceiro.

Saiba mais
Depois da peleia, um delicioso 

almoço foi servido aos presentes, 
preparado com a competência dos 
Chefes/assadores e CDs Andrew 
Lemos Pacheco e Roberto Oliveira, 
sob a orientação do advogado Jua-
rez Mourad.

— Aprovação total!!!

Bons de bola: campeões, saudados pelos presidentes Cléo 

Saldanha, SOERGS e Joaquim Cerveira, CRO/RS

C

Animação total: baile agrada “gregos e troianos”
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SOE RGS

75 anos de vida. O Sindica-
to dos Odontologistas no Estado do Rio 
Grande do Sul (SOERGS) comemorou 
seu aniversário com um jantar de con-
fraternização, oportunidade em que fez 
a entrega de Medalha e Diploma Flávio 
Luce a 28 Cirurgiões-dentistas, pelos 
relevantes serviços prestados à classe 
e a quatro jornais de circulação regio-
nal: Zero Hora, Correio do Povo, O Sul 
e Jornal do Comércio, pela visibilidade 
que dedicaram à Odontologia. 

A solenidade, prestigiada por inúmeras 
autoridades e   representações da classe, 

foi realizada na noite de 3 de  outubro 
no Restaurante Tyrol, em Porto Alegre, 
data em que se comemora o Dia Mun-
dial do Cirurgião-dentista. Flávio Luce, 
em pessoa, recebeu além da medalha e 
diploma, o troféu que leva o seu nome. 
Os presidentes do CFO, Miguel Nobre, e 
do CRO/RS, Joaquim Cerveira, também 
foram honrados com a distinção.

Além dos sentimentos de emoção e 
alegria pela data e justas homenagens,  
brindadas com o vinho Dom Roberto, do 
colega Roberto Beltrame, de Santa Maria, 
o SOERGS também saudou sua eficácia de 

gestão — quando nos consolidamos como 
empresa contemporânea, ajustamos o 
planejamento estratégico e definimos no-
vos rumos, tudo com uma única bandeira, 
a defesa de nossos associados, destaca o 
presidente do SOERGS Cléo Getúlio Salda-
nha. “Muitas e boas novidades estão por 
vir, aguardem e comemorem”.

Você sabia?
3 de outubro registra também o dia 

em que foi criado o nosso SOERGS, a 
quem desejamos  mais vitórias em prol 
do Cirurgião-dentista.
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C. Brauner

SOE
RGS

SOERGS comemora 75 anos 
novos planos, resgate a valores e homenagens marcam a data

Cléo Saldanha: bandeira do 

SOERGS é o CD

Com Haroldo Cauduro

Com Mario Thaddeu Presidente com Ivaní Casa Grande

Presidente com Sueli 

Teitelbaum

Com Miguel Nobre

Presidente com 
a laureada 
Edela Puricelli

Antonio Rosito, Paulo Freitas, Andrew 

Pacheco, Cléo e Roberto Oliveira

Flávio Luce: 

homenageado 

especial

Com Joaquim Cerveira

Andrew e Cléo: parabéns SOERGS
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Para fazer saber

Comunicação SOERGS
ganha Comissão

Unir, fazer saber e in-

tensificar o convívio de 

nosso Sindicato com a 

classe são os propósitos centrais 

da recém constituída Comissão de 

Comunicação.

“Novos tempos exigem novas 

atitudes. E, sensível às necessidades 

do mercado e de seus públicos, o 

SOERGS instituiu a Comissão de 
Comunicação, integrada pelas 

poderosas colegas:

  Sheila Rosembergas Vilas 

Boas

  Sonia Pinheiro Nunes de 

Souza

 Isis Azevedo da Silveira

 Maria Salette da Costa Pires

 Jaqueline Bicca Machado.

 — Aqui estamos para somar 

esforços e buscar, através da Co-

municação, tornar nossa classe cada 

vez mais unida, representativa e 

prestigiada, comenta Sonia Pinhei-

ro. “Como primeiro trabalho desen-

volvido está o Informe SOERGS, o 

qual esperamos seja do agrado e 

satisfação dos colegas. Manifestem 

opinião, as críticas serão bem rece-

bidas”, complementa.

Q uestão de atitude. Entendendo o sindicalismo 
como um movimento que prega a união dos pro-
fissionais na defesa dos seus interesses comuns, 

o SOERGS tem, ao longo de seus 75 anos de existência, 
incorporado essa postura, e — com profundo respeito  
a seus filiados e associados — informa o volume de 
atividades desenvolvidas no ano de 2006.

Acompanhe!!!

Homologações 150

Rescisões 680

Pareceres Jurídicos 1.200

Pedidos de Orientação 13.000

Informações de Balcão 3.330

SOERGS: sindicato cidadão
em defesa do Dentista

Democracia

Você, Dentista, decide
A Assembléia Geral Ordinária do SOERGS, realizada 

em 9 de novembro em sua sede, que entusiasticamente 
contou com a presença de um número expressivo de 
colegas aprovou:

1.  celebração de acordos e convenções com instituições 
empregadoras, por parte do Sindicato;

2.   valores da contribuição sindical e confederativa 2007;
3.  cobrança judicial de inadimplentes com a contribuição 

sindical anteriores a 2006;
4. transação comercial de imóvel;
5. previsão orçamentária 2007.
“Agradeço, a participação dos colegas que, abrindo tempo 

em suas agendas, se dispuseram a encaminhar projetos para o 
SOERGS e por tabela   para a vida profissional de todos nós”, 
expressa o diretor Andrew Pacheco.

Boa!

Casa nova, vida nova
Crescimento do SOERGS exige 
novas instalações

Aumento do target. O crescimento do nosso SOERGS exigiu 
que as instalações físicas acompanhassem a mudança.

Assim, a Diretoria pôs a “mão na massa” e operacionalizou a 
aquisição do décimo andar do prédio onde mantém sua sede.

“A ampliação do espaço se destina a — bem — acomodar a 
realização de eventos científicos, culturais e classistas tendo 
em vista o aperfeiçoamento profissional do colega, bem como 
manter a qualidade no atendimento das demandas, disponibi-
lizando instalações adequadas aos corpo funcional”, destaca a 
diretora  do SOERGS, Sheila Rosembergas Vilas Boas.
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Sim, à prevenção

Responsabilidade Civil:
assistência judiciária gratuita 
estimula ações indenizatórias 
contra Dentistas

O “Erro médico”, como são 

comumente denominadas 

as ações indenizatórias por 

pacientes insatisfeitos, atinge cada 

vez mais os Dentistas.

 O fenômeno, de caráter mundial, 

deve ser encarado de forma impessoal e 

com pragmatismo profissional, da mesma 

forma como os bancos encaram as ações 

de seus clientes, ou como as empresas 

encaram as ações trabalhistas de seus 

(ex-)empregados. 

“Naturalmente não podemos deixar 

de considerar ações oportunistas, exis-

tentes em todas as áreas, inclusive da 

saúde... situação agravada com a assis-

tência judiciária gratuita oferecida, que 

pode estimular aventuras judiciais sem 

risco para o paciente. Por mais absurda 

que possa ser a pretensão, nada vai 

custar ao paciente, enquanto que para 

nós – profissionais, custa e custa muito” 

salienta a Sheila R. Vilas Boas, diretora 

do SOERGS.

 

Prevenir 
para não remediar

Como alternativa a evitar riscos e 

amparo no caso de processos indeniza-

tórios, o SOERGS estabeleceu convênio 

com a P. Barreiros Corretora de Seguros 

e Assessoria Técnica referente ao Seguro 

de Responsabilidade Civil Profissional, 

com condições especiais para o Dentista 

associado.

— Informe-se a respeito e procure 

agir de forma preventiva. Cuidado re-

dobrado nunca é demais!!!

SERVIÇO
Maiores informações podem ser obtidas 

junto à Central de Serviços SOERGS, na sede 

do Sindicato, pelo fone (51) 3224-5741 ou site 

www.soergs.org.br.

Curso

Saúde do Dentista

LER, DORT  e POSTURA do CD. 
Com o propósito de contribuir 
para com a qualidade de vida 

do Dentista, SOERGS e Prophylaxis 
– Fisioterapia Preventiva & Educa-
ção em Saúde Coletiva  promovem 
um curso sobre prevenção em:

 LER
 DORT

 Desequilíbrios Estáticos (Postura).
 

Investimento
   Sócio: gratuito
   Não-sócio: R$25,00

As inscrições já estão abertas. Maiores 
informações junto à Central de Serviços 
SOERGS, fones (51) 3224-5741 e 9491.

Dias de luta

SOERGS entra na briga em defesa 
dos Dentistas

A postos... O SOERGS foi pro-
curado pelos Dentistas que 
trabalham na Associação dos 
Funcionários Públicos do Rio 

Grande do Sul, inconformados com a de-
cisão arbitrária da Diretoria da Associação 
de “congelar” em R$ 480,00 o valor da 
insalubridade paga. 

O que fazer?

Compreendendo o dra-
ma dos profissionais, o 
SOERGS recomendou que 
adotassem uma decisão 
coletiva. Decidiram, então, 
por ajuizar uma Reclamató-
ria Trabalhista contra a Associação, buscan-
do o retorno do pagamento em percentual 
do salário, como vinha sendo feito há mais 
de vinte anos. 

Ocorre que, no primeiro grau (Vara 
do Trabalho), a juíza não entendendo o 
objeto da ação, indeferiu o pedido. 

A luta continua

Sem desistir. O Sindicato continua na 
luta e recorre da sentença ao Tribunal do 
Trabalho, alegando que a insalubridade 
deve ser calculada em percentuais do 
salário (20 ou 40%) conforme  prevê a 
CLT.  Mantido o valor fixo, os Dentistas 

estariam, progressivamente, reduzindo 
os seus ganhos... Sem reajuste na insa-
lubridade, ocorre uma REDUÇÃO SALA-
RIAL, o que por princípio  constitucional 
é ilegal.  

O salário é irredutível. 

Sim, aos direitos

O Tribunal Regional 
do Trabalho (4a Região) 
entendeu que houve 
uma alteração contra-
tual lesiva aos Dentistas 
e determinou  que fos-
sem pagas as diferenças 
integralmente. 

Bravata

Inconformada com a decisão, a Asso-
ciação ingressou com um novo recurso, 
onde os recorrentes pedem uma revisão 
na decisão. “De nossa parte, já contra-
arrazoamos o recurso e o mesmo já se 
encontra com o relator para dar o seu 
parecer, independente do Recurso em 
andamento, também estamos providen-
ciando a Carta de Sentença para exe-
cutarmos a decisão do Tribunal desde 
já”, informa o advogado do SOERGS, 
Juarez Mourad.

— Continuamos na luta!!!

Juarez: luta continua
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O SOERGS lança o curso de espe-
cialização em Cirurgia e Trau-
matologia Buco-Maxilo-Faciais, 

coordenado pelo Prof. Dr. Maurício Roth 
Volkweis, e credenciado pelo CFO (Por-
taria SERESP-621/2006).

O curso conta com um corpo docente 
da mais alta qualificação e com uma es-
trutura organizacional, comparada às mais 
desenvolvidas das Américas.

“Desejo compartilhar com os colegas 
esse momento verdadeiramente emo-
cionante. Disponibilizar à classe uma 
alternativa de excelência em especia-
lização, com custo justo e adequado às 
realidades financeiras e mercadológicas 
é uma vitória para o nosso Sindicato. 
Confesso ter sido uma dura batalha, 

porém todo o trabalho 
foi compensado. 

Valeu a pena...”, 
extravasa o presidente 
Cléo Saldanha.

SERVIÇO
Corpo docente:
  João Carlos B. Wagner
  Eduardo Luis Gerhardt
  Aline de Martini
  Miguel Luciano Silva
Local: Hospital N. Sra. das Graças 
- Canoas
Carga Horária: 2.165 horas
Inscrição: até 10/01/2007
Seleção: 11/01/2007
Duração: março de 2007 a março de 2009

Vagas: 12
Informações: Central de Serviços SOERGS
Fones (51) 3224-5741 e 3224-9491

Atenção mercado

Especialização 
em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais  

SOERGS oferece uma nova alternativa

Informação

Esclarecimento ao Profissional
Informe-se a respeito das con-

tribuições relacionadas ao seu Sin-
dicato.

Contribuição Sindical
Taxa obrigatória para todos os 

profissionais liberais, autônomos ou 
empregados.

Valor: R$72,00
Vencimento: 28 de fevereiro de 

2007
Contribuição Social

Taxa a ser paga por todos os Den-
tistas associados ao Sindicato.

Valor:
- taxa única 200,00 c/ vencimento 

em 22 de dezembro de 2006
- três parcelas de R$75,00 (cada) 

c/ vencimento em 22 de dezem-
bro/06; 22 de janeiro/07 e 22 de 
fevereiro/07.

Jamais, sozinhos, teremos a força e a re-
presentação de um grupo, de uma categoria.

“Por mais triviais que possam pa-

recer os versos acima, representam a 
mais pura verdade.

O Dentista, sozinho, pode pouco 
mas, unido a sua categoria, através do 
Sindicato poderá muito, muito mais 
do que imagina.

Colega, integre essa corrente 
positiva e esteja sócio do SOERGS”, 
conclama a CD Sônia Pinheiro.

Importante
Estar associado ao SOERGS signifi-

ca, além de todo o amparo profissio-
nal pertinente, receber um expressivo 
e qualificado leque de:

- serviços
- convênios
- benefícios
que de fato, faz a diferença!!!

Alerta
O SOERGS emite apenas duas cobran-

ças, qualquer outro documento recebido 
pelo colega merece cautela. Informe-se 
junto a nossa Central de Serviços, fones (51) 
3224-5741 e 9491.


