Boas Festas!

O Site do Sindicato
está de cara nova
Confira na página 03

Confira a matéria especial de
Boas Festas
Página 04 e 05

Desejo, neste Natal,
que as luzes do Senhor
desçam sobre você.
Que os seus passos sempre
sejam guiados segundo
a vontade do Pai.
Que os seus caminhos
encontrem um sentido
a mais para viver.
Que a esperança renasça
e os sonhos se concretizem
em cada amanhecer.
Que a vida floresça,
o amor vença
e a amizade permaneça.
Abrindo portas para
a eterna felicidade,
que o Ano Novo
seja repleto de alegrias e
prosperidade.
Autora: Hiamir Polli
(Jornalista, escritora e poeta).

Sitratuh/Flor conquista espaço nas
mídias catarinenses
Confira na página 03

Diretoria do Sitratuh lamenta o
cancelamento da Fenaostra,
na Capital
Confira na página 06
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Estamos chegando ao fim
de mais um ano de trabalho e de
muitas conquistas para a nossa
categoria. Despedimos-nos de
2012, com a certeza de que estamos trilhando o caminho certo, e
com a esperança de que o ano que
está por vir seja ainda mais produtivo e especial do que este foi.
Dezembro é o mês das
confraternizações entre amigos,
das festividades de família, onde
celebramos o amor, a esperança e
a fé. O Natal simboliza a chegada
do menino Deus, que invade não
somente as nossas casas, mas principalmente, os nossos corações.
Desejamos um Natal de
muita paz e alegrias a todos os trabalhadores do Turismo, da Hospitalidade, dos Hotéis, dos Bares, das
Lanchonetes e dos Restaurantes da
Grande Florianópolis. Estendemos os nossos votos de um Natal
harmonioso e feliz a todos os trabalhadores dos Salões de Beleza,
aos Barbeiros, às Manicures, aos
que trabalham nas Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas da Ilha, nas Casas de Diversão,
nas Lavanderias e na Conservação
de Elevadores.
Vocês são especiais para
o Sitratuh/ Flor e é por vocês que
nos dedicamos e lutamos todos os
dias do ano. Esperamos que 2013
seja um ano de muitas realizações
para todos nós! Que possamos
estar juntos, sempre na busca por
melhorias, sejam elas trabalhistas

Dezembro 2012

INFORMATIVO DO SITRATUH

ou salariais. Contamos, no próximo ano, com a participação ativa
de todos os trabalhadores das categorias em que este Sindicato representa, nas Assembléias que se
realizarão.
Nossa filosofia é de que:
Juntos, nós somos muito mais
fortes! Portanto, não tenha medo
de falar dos seus problemas, de
fazer as suas reivindicações junto
ao Sitratuh/Flor, pois nós estamos
aqui para esclarecer as suas dúvidas e lhe apontar o melhor caminho, sempre. Estamos trabalhando
cada dia mais para fortalecer as
nossas categorias, abrindo espaços
para que possamos ter voz e vez,
junto aos empresários e a mídia da
região da Grande Florianópolis.
Estamos muito satisfeitos com o progresso que tivemos
em 2012, em diversos sentidos.
Nós passamos da categoria 01
para a categoria 04, o que nos fez
conquistar o Piso Regional de
R$800,00. Além disso, cativamos e
conquistamos espaços nas mídias
impressa, televisiva e radiofônica,
tanto de Florianópolis, quanto do
nosso querido Estado de Santa Catarina, e festejamos os nossos 25
anos de atividades.
Gostaríamos de agradecer
o trabalho intenso dos membros
da Diretoria do Sitratuh/Flor e de
toda a equipe que faz parte desta
grande família que representa
você, trabalhador! Estendemos os
agradecimentos a nossa Assessora

de Comunicação, Jornalista Hiamir Polli, pelo excelente trabalho
realizado ao longo deste ano, e ao
nosso Assessor Jurídico, Dr. Fernando de Fávere, juntamente com
sua equipe, que tem se empenhado
cada dia mais nas causas do Sindicato.
Continuamos a nossa
caminhada rumo a 2013. Que todos possam fazer uma excelente
virada, com a certeza de que o próximo ano será ainda muito melhor
do que este que se finda. Desejamos Boas Festas a todos! Continuem nos acompanhando, pois
em 2013 teremos mais novidades
destinadas aos
trabalhadores!
Bom fim de ano para todos e até
2013, com as bênçãos e as graças
do Senhor Jesus! Amém.

Anésio Schneider - Presidente

Informativo do Sitratuh/Flor – Expediente
Órgão Oficial do Sindicato dos Trabalhadores
em Turismo, Hospitalidade, Hotéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes, Salões de Beleza,
Barbeiros, Manicures, Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, Casas de
Diversão, Lavanderias e Conservação de
Elevadores da Grande Florianópolis

Diretor Responsável
ANÉSIO SCHNEIDER
sitratuh@sitratuh.org.br
Jornalista Hiamir Polli
Registro Profissional 0004349/SC
hiamir@globo.com

Endereço: Travessa Olindina Alves
Pereira, 07, Centro - Florianópolis – SC
CEP: 88020-095
Telefone: (48) 3952-0305
Tiragem:
4000 exemplares
Distribuição gratuita
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O Sitratuh/Flor e a mídia impressa
Estamos
trabalhando
arduamente
durante todo o ano de 2012, sem medir esforços
para atingirmos os nossos objetivos no Sitratuh/
Flor. A Assessoria de Comunicação do Sindicato
dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade, e
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Lanchonetes da
Grande Florianópolis, está sempre “antenada”
aos principais fatos que acontecem diariamente
dentro do nosso setor.
Assim, juntamente com uma Diretoria
participativa, a Assessora de Comunicação do
Sitratuh/Flor, Jornalista Hiamir
Polli, tem emplacado matérias
impactantes nos principais jornais
impressos do Estado de Santa
Catarina. As nossas matérias
têm saído também nos jornais
de bairro de grande circulação
em Florianópolis, e estamos
conseguindo
abrir
espaços
junto às mídias televisivas e
radiofônicas da cidade.
Fato muito importante,
que já está contribuindo
positivamente para o Sitratuh/
Flor. Afinal, precisamos ter voz e
ter vez diante da imprensa, a fim
de orientarmos os trabalhadores
e os patrões, no intuito de
fortalecer as nossas idéias e
de conquistar o nosso objetivo

maior, que é o de favorecer os trabalhadores
das categorias que representamos.
Confira no nosso site, as matérias que
circularam nos principais jornais da nossa
cidade e do nosso estado, nos últimos meses.
O ano está acabando, mas fiquem certos de
que a nossa luta em prol dos trabalhadores
está apenas começando! Acesse o site: www.
sitratuh.org.br e fique por dentro de tudo
que está acontecendo no seu Sindicato,
trabalhador(a)!

Novo Site do Sitratuh/Flor
O Site do Sitratuh/Flor
está de cara nova. Agora,
além do acesso as informações contidas no nosso Informativo do Sitratuh, na versão online, você trabalhador
ainda pode acessar vídeos e
fotos dos nossos eventos e
das nossas atividades.
Já está disponível no
nosso site, o vídeo da entrevista que o Presidente Anésio Schneider concedeu à TV
Record News, no Programa
Magazine, apresentado pela

Jornalista Luiza Gutierrez. O
Programa foi ao ar no dia 25
de outubro de 2012. E não
deixe de clicar no nosso Jingle, que também está disponível no site. A música é bem
fácil. Se quiser cantar conosco, você logo irá decorar.
Em breve, estarão à
disposição no site, as matérias do Sitratuh/Flor que circularam nos jornais de maior
circulação no Estado de Santa Catarina, no último mês. A
versão do áudio da entrevis-

ta concedida a Rádio Record,
você também acompanhará
na integra, já nos próximos
dias.
Confira de perto todo
o nosso trabalho, em seu benefício, trabalhador! Agora,
com um site mais completo, você terá acesso a todas
as informações e a todos os
trabalhos realizados pelo Sitratuh/Flor ao longo do ano.
Acesse: www.sitratuh.org.br
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O Sitratuh/ Flor deseja
rigentes e dos nobres Deputados, nós
conseguimos um
grande feito para a
nossa categoria.
Este também foi o
ano em que fechamos diversos convênios novos, inclusive com escolas

E

stamos no mês de
Dezembro, das festas de
encerramento do ano e a
espera do Natal e do Revellion,
que já estão batendo à nossa
porta. Este foi um ano muito
produtivo para o Sitratuh Florianópolis, e nós da diretoria,
só temos a agradecer pela confiança depositada no nosso trabalho.
Em 2012 fizemos uma
série de mudanças tanto na sede
do Centro, quanto na sede do
Norte da Ilha. Nós mudamos
a diretoria e também o nosso
quadro de funcionários e colaboradores, tudo visando melhorar ainda mais o atendimento
aos trabalhadores das categorias
em que o Sindicato representa.
Conquistamos o apoio
de 40 Deputados e aprovamos
a mudança da nossa categoria,
que passou do Grupo 01 para
o Grupo 04, o que nos possibilitou atingir o Piso Regional de
R$800,00. Sabemos que não é
muito, mas graças ao bom Deus
e a boa vontade dos nossos di-

de idiomas, focando na qualificação e no aperfeiçoamento
dos trabalhadores que estão à
espera de dois grandes eventos:
A Copa do Mundo de 2014 e
as Olimpíadas de 2016, ambas
realizadas no Brasil.
Mesmo não sendo a cidade sede da Copa, Florianópolis está localizada entre duas cidades importantes que sediarão
os jogos: Porto Alegre e Curitiba. Por ser uma cidade praiana
e rica por suas belezas naturais,
não nos resta dúvidas de que
estes grandes eventos atrairão
muitos turistas estrangeiros
para a nossa região. Pensando
nisso, o Sitratuh/ Flor já se ante-

cipou em fechar esses convênios.
As escolas de idiomas
conveniadas ao nosso Sindicato oferecem cursos de inglês, espanhol, alemão, italiano,
francês, entre outros. E tudo
com descontos super especiais,
além da matricula ser paga pelo
próprio Sitratuh/ Flor, com o intuito de estimular os trabalhadores a estudarem
um novo idioma e a se
qualificarem ainda mais
na profissão.
Na área da saúde, convênios foram firmados
com médicos, clínicas especializadas e dentistas,
proporcionando maiores

cuidados com a saúde do trabalhador. Na área jurídica, uma
Assessoria presta serviços assistenciais aos trabalhadores
que procuram por orientação
no setor.
		
A nossa Assessoria de Comunicação está ampliando
cada dia mais os
nossos espaços junto à im-
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Boas Festas a você trabalhador (a)!
prensa televisiva, radiofônica
e impressa, nos proporcionando voz e vez diante do cenário
atual em que nos encontramos.
Divulgamos em 2012, matérias
importantes em dois jornais de
grande circulação no Estado,
além dos jornais de bairro. E
concedemos entrevistas aos
programas de rádio e TV, com
o intuito de orientar os trabalhadores e os empresários da
cidade.
As mudanças
estão
apenas começando. Para o
próximo ano, muitas novidades
irão surgir, a primeira delas é a
mudança no nosso kit de material escolar, que ganhará nova
forma, com materiais de excelente qualidade, agregando inovação ao nosso trabalho em prol
da educação dos filhos dos traba-lhadores que atuam no setor.
Outra mudança está
relacionada ao nosso calendário
de atividades. As Assembléias
Gerais estão agendadas para
iniciarem em fevereiro do
próximo ano e terminarem
em meados do mês de março.
A corrida do Garçom, que já
é tradição na cidade, continua
firme no calendário do Sitratuh/Flor para 2013.
Em 2012 realizamos
a 1ª Corrida das Garçonetes,
que foi um verdadeiro sucesso. E pretendemos mantêla nos próximos anos, assim
proporcionando lazer e descontração aos trabalhadores.

O Campeonato de Futsal também fez parte das atividades de
lazer proporcionadas aos trabalhadores neste ano, e continuará
firme no próximo.
O nosso ano foi de muita luta, mas também de muitas conquistas
para
os
trabalhadores. Esperamos de
coração, que 2013 seja um ano
ainda mais produtivo e feliz
para as nossas categorias! Estamos juntos, unidos pela mesma
causa, e sabemos que quanto
mais estivermos organizados,
mais longe chegaremos! Portanto, participe das Assembléias
e das reuniões agendadas. Uma
categoria unida e organizada só
tem a ganhar. Pense nisso!
E para você trabalhador
e trabalhadora que ainda não se
associou ao Sindicato dos Trabalhadores do Turismo, Hospitalidade, e de Hotéis, Bares,
Restaurantes e Lanchonetes da

Grande Florianópolis, não perca mais tempo! Faça-nos uma
visita sem compromisso e lhe
mostraremos uma série de vantagens que você tem, após se
associar.
O valor da quantia
mensal é mínima, em meio ao
número de trabalhos realizados pelo Sitratuh/ Flor durante
todo o ano, além de uma série
de vantagens oferecidas a você
trabalhador associado. Venha
fazer parte você também desta
corrente em prol de seu próprio
benefício, Trabalhador (a)!
Desejamos a todos os trabalhadores, das diversas áreas
em que representamos, um Natal com muito amor e paz. O
Presidente do Sitratuh/Flor, Sr.
Anésio Schneider e toda a diretoria desejam que 2013 seja um
ano repleto de grandes realizações para todos!
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As Assembléias Gerais começam em Fevereiro.
Agende-se e Participe!
As Convenções Coletivas
de Trabalho são de extrema
importância para todos os
trabalhadores. E a luta do
Sitratuh/Flor é fundamental
nesse processo de busca por
melhores salários e conquistas
para as nossas categorias. Porém,
é essencial a participação dos
trabalhadores nas Assembléias
Gerais, que no próximo ano, se
realizam nos meses de fevereiro e
março.
Esta é uma oportunidade
importante dos trabalhadores
falarem a respeito dos seus
problemas, sejam eles individuais
ou coletivos. Participar das
Assembléias é uma maneira
de lutar pelos seus direitos. O
sindicato se torna mais forte
quando os trabalhadores estão
unidos e engajados na luta por
melhores condições de trabalho e
de salário. Portanto, esperamos a
participação de todos nesta luta!
A novidade no ano de
2013, é que os Kits de Material

Escolar serão distribuídos do dia
08 de janeiro a 08 de fevereiro,
antecedendo o calendário das
Assembléias Gerais. Lembrando
que esses Kits serão ofertados
apenas para os sócios que têm
filhos estudando na rede de
ensino.
A entrega dos Kits foi
antecipada para facilitar a vida
do trabalhador, que muitas vezes
acaba comprando o material
escolar de seus filhos com certa
antecedência. Para o ano de

Nota Importante:
A Diretoria do Sitratuh/Flor
lamenta
profundamente
o
cancelamento da 14ª Edição
da Fenaostra, na Capital. A
Festa Nacional da Ostra e da
Cultura Açoriana já faz parte
do calendário dos festejos de
outubro na cidade, e atraí muitos
turistas para a região nesta época
do ano. Por 13 anos seguidos, a
Fenaostra foi realizada, contando
com diversas atrações artísticas,
incluindo shows com cantores
locais e também nacionais.
Além das atrações musicais,
a Festa da Ostra sempre foi
referência nacional, por sua rica
gastronomia local feita à base
de ostras e outros crustáceos, e
por seu artesanato típico da Ilha
da Magia. Sentimos muito, tanto

pelos trabalhadores, quanto
pelos empresários, pois ambos
ficaram desamparados, sabendo
do cancelamento da festa na
última hora, através dos meios de
comunicação.
O que nos faz perceber, certo
descaso por parte da atual
gestão da Prefeitura com os
trabalhadores e com o Setor
Turístico de Florianópolis. Fato
que muito nos entristece.
Esperamos, sinceramente, que
a próxima gestão honre com os
seus compromissos perante a
população e os meios envolvidos,
para que a Fenaostra possa voltar
a brilhar no calendário anual
das Festas de outubro, na nossa
cidade.

2013, a Diretoria do Sitratuh/
Flor está investindo em mais
qualidade nos Kits de Material
Escolar.
O Sindicato irá comunicar
as datas e o horário em que
serão realizadas as Assembléias
Gerais, através da mídia. Fique
atento, se agende e compareça
às Assembléias Gerais! A sua
presença nas Assembléias só
lhe trará benefícios, trabalhador
(a)! Contamos com a sua fiel e
honrosa participação!

Vencedores das Cestas Básicas
O
Sitratuh/Flor
realiza um sorteio de
quatro cestas básicas entre
os seus sócios, todos os
meses, o que contabiliza
48 cestas básicas por ano.
Um trabalho assíduo, que
tem o intuito de ajudar os
trabalhadores das nossas

categorias. E para o ano de
2013, a novidade é que o
número de cestas básicas
sorteadas por mês irá
aumentar de quatro para
seis.
E os sortudos
ganhadores do mês de
novembro são:

01. Elza Maria Azevedo Sampaio Brandão, do Restaurante
Bate Ponto.
02. Vanessa Edilene da Trindade, do Garapuvú Hotel.
03. Samuel Zares dos Santos, do Costão do Santinho Resort.
04. Edilson Soares de Oliveira Júnior, da Santa Redonda
Pizzaria.

Parabéns a todos e até a próxima edição!
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A Importância de se
Sindicalizar

São muitas as vantagens
oferecidas aos sócios do Sitratuh/Flor.
Além do Sindicato lutar em busca de
melhorias salariais e pelos direitos
dos trabalhadores, uma série de
benefícios são oferecidos em prol dos
associados. E todos esses Serviços
Assistenciais você confere na página
ao lado. Filie-se e comece a desfrutar
de todas essas vantagens!
A
Campanha
de
Sindicalização continua a todo vapor.
E os associados que indicarem novos
sócios recebem prêmios. Segundo o
diretor Ademir Silva, os sócios que
indicarem de cinco a nove sócios
novos estão inclusos no primeiro
grupo e ganham um vale-brinde no
valor de R$100,00 em compras.

#

Os que indicarem de 10 a 14
novos sócios, compõe a categoria do
segundo grupo e recebem um vale
correspondente a R$150,00. Já os
associados que indicarem de 15 a 19
novos sócios fazem parte do terceiro
grupo e recebem um vale-brinde
correspondente a R$250,00.
A
maior
premiação
equivale ao valor de R$500,00 em
compras, que poderão ser retiradas
no Magazine Luiza da Rua Felipe
Schmidt ou na Loja Millium da Rua
Álvaro de Carvalho. Para receber este
prêmio que compõe o quarto grupo é
necessário indicar mais de 20 sócios
novos.
Para a retirada do vale-brinde
no Sitratuh é necessário que o novo

sócio indicado pelo associado já tenha
efetivado o pagamento da primeira
mensalidade do Sindicato. Participar
desta promoção é muito fácil, basta
indicar novos sócios. Quanto mais
você indicar, mais chance você
tem de ganhar os prêmios a cima
mencionados.
Lembrando que ao retirar
o seu vale-brinde você zera a sua
pontuação, mas pode reiniciar a
contagem a partir do momento que
indica outros novos sócios. Não se
esqueça de preencher no campo
Proponente o seu nome, como o
sócio que está indicando os novos
sindicalizados.

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SÓCIO
Já foi sócio deste Sindicato? SIM (

) – NÃO (

)

Nº de Inscrição:.............................................
Nome:................................................................................................................................................................................................................
Endereço:....................................................................................Nº................ Bairro ....................................... Cidade ...............................
Cep............................................................Naturalidade ......................................... - UF................ Telefone ..............................................
CNPJ ................................................ Empresa (Razão Social): ...................................................................................................................
CTPS.................................................. Série................................................E-mail .........................................................................................
Data de Nascimento ............. /................. / ................... RG. ......................................................CPF ..........................................................
Est Civil................................................................ Filiação .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Cargo: ........................................................................................................ Data da Admissão na Empresa:............/.........../......................
DEPENDENTES

DATA DE NASCIMENTO

Esposa(o):..................................................................................................................................................

.................../.............../..............

01................................................................................................................................................................

.................../.............../..............

02 ...............................................................................................................................................................

.................../.............../..............

03 ...............................................................................................................................................................

.................../.............../..............

04 ...............................................................................................................................................................

.................../.............../..............

Autorizo o desconto do meu salário/remuneração, das
importâncias relativas à Mensalidade Social e outras
Despesas que venha à utilizar através dos Convênios do
SITRATUH / FLOR, em favor do mesmo.

Fpólis, .............. de ................................................de ................

............................................................................................
Assinatura

Proponente: ..............................................................................................
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Os Serviços Assistenciais do Sindicato
As vantagens de se associar
ao Sitratuh e utilizar os Serviços Assistenciais do Sindicato são muitas. Além
da qualidade nos serviços oferecidos,
os preços são super acessíveis, muito
abaixo dos valores de mercado. Os
sócios que precisam de dentistas, assim como os dependentes, obtêm des-

DENTISTAS

Sede do Sindicato
Fone: (48) 3952-0305

Ingleses
Centro Odontológico
Espaço do Sorriso

Dra. Paula Renata Camargo,
Dra. Alessandra e
Dra. Ana Paula
Rodovia Armando Calil Bulos
(SC 403), nº 5405, sala 02
(ao lado do Ginásio de Esportes do Albino).
Telefones: (48) 3269-2817 ou
(48) 9106-0096
Fone: (48) 3269-2817
Descontos para Sócios e
Dependentes
CLÍNICAS
CLIMED
Av. Osmar Cunha, 217
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224 – 9755
CONDOCLÍNICAS
Rua Euclides Machado, 97
Estreito
Fone: 3348-8000
CARDIOCENTER
Rua P. Nereu Ramos, 19 Centro –
Florianópolis
Fone: (48) 3224-3265
CIÊNCIA
Rua Cap. Augusto Vidal, 3223
Palhoça
Fone: (48) 3878-6000
FLORIANÓPOLIS CLÍNICAS
Rua Vidal Ramos, 110
Salas 202/203, Centro
Fone: 3952-4000

CLINIOLHOS
Av. Rio Branco, 404 T.01, S/603,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1292

contos especiais em qualquer um dos
serviços prestados nessa área.
Para agendar uma consulta é muito
simples, basta marcar um horário
pelo telefone: (48) 3952-0305. Em
função da grande demanda de consultas é necessário agendar com aproximadamente 30 dias de antecedência.

CURSOS DE IDIOMAS
SKILL
Fone: 3333-8000

WIZARD
Centro - Fone: 3333-3333
Coqueiros - 3240-6000

OTOVIDA
Rua Irmã Benwarda, 99 Centro,
Florianópolis
Fone: (48) 3223-6060

DMI - Diagnóstico Médico por
Imagem
Rua Dr. Constâncio Krummel, 1083
Praia Comprida, São José
Fone: (48) 3381-1000
BELLAMED CLINICA MÉDICA
R Tenente Silveira, 200,
3º andar, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-3591

PRÓ SAÚDE
Avenida 7 de Setembro, 142 Sobreloja, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-5388
CLÍNICA MÉDICA
SANTA CLARA
Rodovia SC 403, 6245
Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-1356

CENTRO CLÍNICO LAITANO
Rodovia SC 403, 6505
Ingleses – Florianópolis
Fone: (48) 3269-2585

PSICÓLOGA
Merope Spohr Pereira
Av. Madre Benvenuta, 1584,S/11
Santa Mônica, Florianópolis
Fone: (48) 3025-5446/ 9148-3003

Dra. Gabriela Novaes Bernarde
Rua Clodorico Moreira, 62
Santa Mônica, Florianópolis
Fone: (48) 3025-5446
Dra. Carol Furtado
Fone: (48) 9915-3583

Além dos dentistas, um convênio com
a Climed e com a Condoclínicas compreende 25 especialidades médicas e
uma série de serviços como mamografia, Raios X, entre outros. Tudo com um
preço especial, no intuito de oferecer
ao associado mais que um bom atendimento, a certeza da satisfação.

NUTRICIONISTA

Débora Bottega
Rua Anita Garibaldi, 79 S/604,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-6134

ASSESSORIA JURÍDICA

Fávere Advogados
Associados
Dr. Fernando Ramos
de Fávere
Rua dos Ilhéus, 46 Sala
1103 Ed. Adolfo Zigelli
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3024-0333
LABORATÓRIOS

EXAME Laboratório Médico
Rua Silva Jardim, 349
Prainha – Florianópolis
Fone: (48) 3223-4288

ARTRON
Tv. Manoel Ramos de Souza,
175 S/01
Ingleses, Florianópolis
Fone: 3369-0099 - 9117-6955

ÓTICAS
ÓTICA SANTA LUZIA
Rua Felipe Schmidt, 413 L/ 07
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-3490

ÓPTICA REFERÊNCIA
Centro - Fone: (48) 3025-1282
Estreito - Fone: (48) 3248-5222
ÓPTICA THADEU
Rua Vidal Ramos, 110 - S/4
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3225-7362

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

MENINO DEUS
Rua Jornalista Oswaldo Mello,
73, Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3204-8679

CFC LITORAL
Rua General Bittencourt, 603,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3222-7296

LAB. de ANATOMIA PATOLÓGICA Dr. FELIPE XAVIER
Rua Jerônimo Coelho, 389 S/46,
Centro, Florianópolis
Fone: (48) 3224-1511

FARMÁCIAS
Alternativa (Tapera)
Fone: (48) 3337-0695
Açoriana (Ingleses)
Fone: (48) 3261-1984
Câmara (Ingleses)
Fone: (48) 3266-8743
Luciano (Centro)
Fone: (48) 3222-6357
São Jorge (Centro)
Fone: (48) 3223-0258

LABORATÓRIO BIOEXAME
Rod SC 403, 6477 S/03 e 04,
Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3269-3461

LABORATÓRIO SANTA LUZIA
Fone: (48) 3952-4200
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA
E REABILITAÇÃO
FISIO NORTE FISIOTERAPIA
Rod. SC 403, 5026 S/05, Ingleses, Florianópolis
Fone: (48) 3266-0519

MASSOTERAPIA
O3 SAÚDE VITAL
Avenida Rio Branco, 1116, S/04
Fone: (48) 3024-4200 ou
(48) 9941-0983
Falar com Daniele

