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Por onde anda 
o reajuste salarial?

Previsto para o mês de janeiro, conforme Lei do Piso Nacional, o reajuste de 
7,97% ainda não chegou ao contracheque dos professores municipais. Desde de 

que o percentual foi anunciado, o SINPROSM tenta negociar o pagamento.

 Previsto por lei 
para o mês de janeiro, o 
reajuste do Padrão Refe-
rencial da Matriz Salarial 
dos professores munici-
pais, que deve equiparar 
o vencimento básico com 
o Piso Nacional Profissio-
nal do Magistério, está, 
novamente, atrasado. 
 Em 2012, a novela 
da reposição se arrastou 
até o mês de abril, sen-
do paga em duas parce-
las. Para evitar que isso 
acontecesse este ano 
também, o SINPROSM 
buscou, tão logo que o 
reajuste foi anunciado, 
negociar a reposição. Os 
esforços foram em vão. 
Em janeiro, o sindicato 
foi recebido pelo Secre-
tário da Educação, João 
Luiz de Oliveira Roth. A 

reposição foi tema deste 
encontro, mas nenhuma 
proposta de pagamento 
foi formalizada. 

Percentual de reajuste

 O Governo Federal 
determina, para 2013, um 
reajuste de 7,97%, dife-
rente dos 20,16% previs-
to caso o artigo 5º da Lei 
Piso do Piso Nacional fosse 
respeitado.  Nele, fica de-
terminado que o reajuste 
seja estabelecido 
a partir do custo 
aluno, estabele-
cido neste ano 
para 20,16%.
 Para a Confede-
ração Nacional dos Tra-
balhadores em Educação 
CNTE, o artigo 5º da Lei 
que criou o Piso Nacio-

nal é muito claro e esta-
belece que o custo-aluno 
é prospectivo. Assim, se 
o custo-aluno está sendo 
reajustado, em 2013, em 

20,16%, esse deveria ser 
o reajuste do Piso.
 O anúncio do per-
centual inferior ao pre-
visto por lei foi feito pelo 
Ministério da Educação, 
através da Portaria Inter-
ministerial nº 1495, para 
“salvar” os Municípios e 
Estados que, desde 2008, 
não conseguiram cumprir 
a Lei do Piso Nacional. 
 Segundo a CNTE, 
a queda do valor mínimo 
do Fundeb, em 2012, de 
R$ 2.091,37 (estabelecido 
na Portaria Interministe-
rial 1.360-A, de 19/11/12) 
para R$ 1.867,15 (fixado 
na Portaria Interministe-
rial 1.495, de 31/12/12), 
tem um impacto direto e 
negativo no percentual de 
investimento público na 
educação do país.

7,97% o menor índice dos últimos três anos

 Outro 
ponto que 
parece es-

quecido é o vale 
alimentação. O 

valor repassado aos 
professores permane-
ce sem alteração des-
de 2010.

O artigo 5º da Lei 
nº 11738/08 diz:

 “O piso salarial pro-
fissional nacional do 
magistério público 
da educação básica 

será atualizado, anu-
almente, no mês de 
janeiro, a partir do 

ano de 2009”.
Parágrafo único:  A 
atualização de que 
trata o caput deste 

artigo será calculada 
utilizando-se o mes-

mo percentual de 
crescimento do valor 

anual mínimo por 
aluno referente aos 

anos iniciais do ensi-
no fundamental urba-
no, definido nacional-
mente, nos termos da 
Lei 11.494, de 20 de 

junho de 2008”

  R$ 783,50 R$ 861,85 R$ 948,04 R$ 1.042,84 R$ 1.147,04 R$ 1.262,22 R$ 1.388,36

classenível

  R$ 940,20 R$ 1.034,22 R$ 1.137,64 R$ 1.251,41 R$ 1.376,45 R$ 1.514,66 R$ 1.666,03

  R$ 1.096,90 R$ 1.206,59 R$ 1.327,25 R$ 1.459,97 R$ 1.605,86 R$ 1.767,111 R$ 1.943,71

  R$1.316,28 R$ 1.447,91 R$ 1.592,70 R$ 1.751,97 R$ 1.927,03 R$ 2.120,53 R$ 2.332,45

  R$ 1.579,54 R$ 1.737,49 R$ 1.911,24 R$ 2.102,36 R$ 2.312,44 R$ 2.544,36 R$ 2.798,94
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Na contra capa: Licitação define novo Plano de Saúde 
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PSICOLOGIA: 
Maurício Pessoa Dutra, oferece 
40% de desconto para atendimen-
to clínico.
Endereço: Rua Venâncio Aires, 
945/2
Telefone: 9999.1130

Synthia de Bitencourt Bolivar ofe-
rece 20% de desconto em consul-
tas para sindicalizados e depen-
dentes. 
Endereço: Rua Luiz Antônio Maffi-
ni, 25.
Telefone: 3221.3701

Lúcia Zanetti Amaral (Clínica A+) 
oferece 50% de desconto para 
atendimentos de psicoterapia, ava-
liação psicológica e orientação vo-
cacional. 
Endereço: Av Presidente Vargas, 
2112, 2ª andar.
Telefone: 3217.1840

DENTISTAS
Regina da Silva Miranda oferece 
40% de desconto em tratamentos 
de periodontia e clinica geral. 
Endereço: Professor Braga, 219.
Telefone: 3222.7488

Adayr dos Santos Miranda Jr. ofe-
rece desconto para tratamento de 
ortodontia.
Endereço: Professor Braga, 219.
Telefone: 3222.7488

ACADEMIA 
A academia The Winner oferece 
desconto a sindicalizados e depen-
dentes.
Endereço: Rua André Marques, 
668.
Telefone: 8112.2223

Novos 
Convênios

COORDENAÇÃO:
MARTHA NAJAR(9635.1418)
LEDA MARZARI(9925.0837)
VINÍCIUS LUGE(9973.1687)
LILIANA PINCOLINI(9973.1688)

PRODUÇÃO, REDAÇÃO, FOTOS E DIAGRA-
MAÇÃO:
CAMILA KLEIN SEVERO - MTB 14916

IMPRESSÃO: Jornal Gazeta do Sul
TIRAGEM: 2.000exemplares

CNPJ: 92458835/00001-08 
Rua André Marques, 418. 97010-040 Santa Maria RS

Contato: 55 3223.0168 / 3025.1418 / contato@sinprosm.com.br

O SINPROSM através da assessoria jurídica 
informa informa   à categoria do  ajuizamento  
e andamento de ações judiciais  e ainda,  apon-
tar aquelas  que já foram julgadas  e as que ain-
da  estão em andamento dispensando assim o 
ajuizamento de ações individuais.
São objetos, portanto, de procedimento judi-
cial:

1.A integração  dos auxílios  transporte e ali-
mentação,  em folha  de pagamento, dos pro-
fessores  celetistas.  Pagamento já  integrado   
em  folha   de  pagamento  dos  professores 
celetistas desde março de 2012 representando 
considerável aumento individual. Valores re-
troativos para pagamento em precatório;

2.Suspensão   e   devolução    do     desconto   
previdenciário incidente        sobre   o    ter-
ço   de   férias    dos   professores estatutários  
–  Sentença  procedente.  Processo  em  carga 
com  perito  para cálculos  de liquidação  de 
sentença; dos professores celetistas em anda-
mento na Justiça Federal;

3.Suspensão e devolução  do  desconto do  im-
posto  de renda incidente   sobre  os  auxílios   
transporte  e  alimentação   – Sentença  proce-
dente.  Processo aguarda  juntada  de documen-
tos para cálculos de liquidação de sentença;

4. Ação  para pagamento do   piso  nacional  de 
professores celetistas   (Justiça   do    Traba-
lho)   e  estatuários   (Justiça Estadual) – Ações 
julgadas parcialmente procedentes. Aguardam 
julgamento de Tribunais Superiores.

5. Processos para pagamento de hora atividade 
concedida pela lei do  piso nacional como ho-
ras extras de professores celetistas  (Justiça  do   
Trabalho)  e professores  estatutários (Justiça 
Estadual) – Ações aguardando julgamento;

Informam,  ainda,  que  estão  sob  cuidados  os 
encaminhamentos   de  aposentadoria   especial   
dos professores  pelo  IPASSP,  a  demora no   
agendamento  de atendimento  pelo  IPASSP  
para concessão de benefício,  a concessão de 
aposentadoria  não homologada  pelo  Tribunal 
de Contas do  Estado bastando o professor inte-
ressado encaminhar  sua reivindicação. Ações  
procedentes para não retornar  ao  trabalho  e  
danos morais  àqueles  que  foram obrigados a 
voltar.

Ainda,  o   professor  que  necessitar  de  qual-
quer esclarecimento   sobre sua  atividade   fun-
cional   basta levar sua dúvida que será tomada 
a medida necessária.

Elizabeth Copetti – Assessoria Jurídica
Al. Buenos Aires, 372 cojs. 201/202
Telefone (55) 3222.1734

Direito do Trabalhador

“Eu hoje tenho 20 anos e quero me divertir. Meus pais 
estão dormindo em casa e amanhã haveria um chur-
rasco. Eu tenho a vida pela frente e quero mudar o 
mundo. Mas também quero namorar, dançar, rir, andar 
a esmo com amigos nas lombas íngremes da minha 
cidade. Eu sou feito de bafagem úmida da Serra Geral, 
dos morros que circundam a Boca do Monte, do eco 
metálico dos trilhos de outrora, da lembrança ances-
tral da Gare onde meus avós trabalhavam. Ainda que 
eu não tenha nascido aqui, eu tenho o viço púbere do 
futuro. Eu posso ter vindo das barrancas de Uruguaia-
na, das campinas de São Borja, das grotas de Santiago 
do Boqueirão, das videiras de Jaguari, de São Pedro do 
Sul, São Sepé, São Gabriel, Dom Pedrito, de cima da 
serra, não importa. Santa Maria sou eu, cidade cadinho 
e aldeã, que nos pariu a todos em seu útero colossal. 
Eu sinto o afago do vento norte, eu vejo anciãs toman-
do mate na janela e cadeiras nas calçadas da Vila Bel-
ga em uma tarde quente de janeiro. Eu tenho o lastro 
interiorano de minha cidade, mas também as narinas 
abertas, os ouvidos atentos, os sentidos despertos 
para o que enxergo na face jovem de uma urbe sem-
pre aberta ao novo, cosmopolita e inquieta, convidan-
do-me para a festa da vida. Por isso celebro, brindo, 
bailo. Tenho o frescor do campos em meus modos, a 
avidez universitária do saber. Recebo, faceiro e agrade-
cido, convite do conhecimento, as portas do desconhe-
cido a me cortejar. Como eu não quereria viver? Então 
entro numa boate e não tenho mais voz, não tenho 
mais planos, não tenho saída. Rogo a todos os que 
andaram sobre os paralelepípedos da Rio Branco para 
me salvar. Quero correr e suplicar socorro a quem me 
possa acudir. A benção, Carlos Scliar. A benção, Raul 
Bopp. A benção, velho Cezimbra Jacques, meu Prado 
Veppo, a benção Felippe d’Oliveira. Iberê Camargo, 
tu que estudastes no Liceu de Artes e Ofícios, ali bem 
perto de onde a primeira faísca espocou, a benção. A 
benção, todos os artistas e poetas da Boca do Monte. 
Precisamos de vocês para explicar o sentido do inexpli-
cável. Vocês, que tiveram tempo para luzir, expliquem-
-nos: porque temos de findar? Como posso adormecer, 
se mal despertei para o mundo? Como posso abdicar, 
se não brinquei o suficiente, não amei o bastante, 
deixei incompleto o edifício da minha história? Eu não 
choro só por mim, e nem pranto cai sozinho. Minha 
cidade é hoje o Brasil de luto. Minha juventude perdida 
é o meu país perplexo e tonto, impotente a velar meu 
corpo. Santa Maria, rogai por nós.”

Marcelo Canellas

Natana Pereira 
Canto, estudante 
de Direito. Filha 
da professora 

Gorete Pereira do 
Canto

João Manuel e 
Mirela Rosa da 

Cruz, estudantes 
de agronomia e 

pedagogia. 
Filhos da profes-
sora Helena Rosa 

da Cruz

O janeiro em que o Brasil me perdeu
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Para sindicalizados

Novo site SINPROSM

Educação Fiscal promove curso de disseminadores

	 A	 classificação	 das	 escolas	 como	 difícil	 acesso,	
prevista	na	seção	II	da	Lei	Municipal	nº	4696/03,	passou	
por	uma	revisão	neste	início	de	ano.	Na	ocasião,	algumas	
escolas	perderam	o	benefício.	
	 As	escolas	são	avaliadas	por	fatores	como	distân-
cia,	vulnerabilidade	social,	acesso,	transporte.	Cada	fator	
representa	um	percentual	para	a	classificação.	
	 As	 escolas	que	obtiveram	um	percentual	 abaixo	
de	20%	perderam	o	benefício	devido	ao	previsto	no	Plano	
de	Carreira.	“A	comissão	continuará	a	reunir-se	durante	
o	ano	pra	reavaliar	os	critérios	que	definem	o	benefício,	
principalmente	no	fator	vulnerabilidade	social,	uma	vez	
que,	nossas	escolas	localizam-se	em	regiões	onde	os	índi-
ces	de	criminalidade	são	elevados”	afirma	a	representante	
do	SINPROSM	na	comissão	de	avaliação,	Martha	Najar.

SMEd realiza revisão do 
“difícil acesso”

 Os	ministros	do	Supremo	Tribunal	Federal	(STF)	
decidiram,		por	maioria,	derrubar	a	retroatividade	dos	efei-
tos	da	Lei	do	Piso	Salarial	Nacional	do	Magistério	-	Lei	
11.738/2008.		A	partir	da	decisão,	a	Lei	passa	a	considerar	
o	 conceito	 de	 piso	 como	vencimento	 inicial	 da	 carreira	
somente	a	partir	de	27	de	abril	de	2011.
	 Segundo	a	Confederação	Nacional	dos	Profissio-
nais	em	Educação	-	CNTE,	a	decisão	do	STF	não	deixa	
mais	nenhuma	desculpa	para	o	descumprimento	da	lei	em	
todo	o	país.	Todo	estado	e	município	que,	a	partir	de	abril	
de	2011,	não	pagou	o	vencimento	do	Piso	na	carreira,	po-
derá	sofrer	recursos	judiciais	para	o	pagamento	retroativo	
de	2011	até	o	presente.	Os	gestores	que	deixaram	de	pagar	
o	valor	nominal	do	piso	definido	para	os	anos	de	2009	e	
2010	também	poderão	sofrer	ações	judiciais,	uma	vez	que	
deveriam	ter	o	valor	integral	ainda	que	em	forma	de	com-
plemento.
 “Para	 saber	 qual	 será	 o	 impacto	 da	 decisão	 do	
STF,	precisamos	aguardar	o	momento	da	execussão	das	
decisões	das	ações	propostas	pelo	sindicato	cujo	o	objeto	
é	o	pagamento	do	Piso	Nacional”,	afirma	a	assessora	jurí-
dica	do	SINPROSM,	Elizabeth	Copetti.

STF derruba retroatividade 
da Lei do Piso Nacional

O site do sindicato passou por 
uma reformulação e já está no ar 

	 Um	novo	site,	mais	
dinâmico,	 foi	 preparado	
para	 colaborar	 com	 a	 co-
municação	 entre	 entidade	
e	os	profesores	sindicaliza-
dos.	
	 Entre	as	novidades,	
podemos	 citar	 as	 sessões	
“biblioteca”	 e	 “videoteca”,	
na	qual	o	sindicalizado	po-
derá	conferir	a	disponibili-
dade	dos	livros	e	dvds	ofe-
recidos.	
	 A	 partir	 do	mês	 de	
abril,	a	sessão	“convênios”	

estará		atualizada	e	
livre	 para	 acesso.		
Nela,	 os	 sindicali-
zados	poderão	con-
sultar	 os	 profissio-
nais	 parceiros	 do	
SINPROSM.
	 Na	 nova	
página	 do	 SIN-
PROSM,	 os	 pro-
fessores	 sindicali-
zados	 terão	 acesso	
às	 notícias,	 atuali-
zadas	 diariamente,	
sobre	Educação.	

Confira: 
www.sinprosm.com.br

Programa Primeira Classe 
retorna no dia 7 de março
 O	Programa	Primei-
ra	 Classe,	 produzido	 pelo	
SINPROSM,	 na	 TV	 Santa	
Maria,	 volta,	 com	 progra-
mas	inéditos,		a	partir	do	dia	
7	de	março.	
	 O	 primeiro	 pro-
grama	 deste	 ano	 tratará	 do	
processo	 de	 licitação	 que	
definiu	a	nova	operadora	de	
saúde	dos	 servidores	muni-
cipais.	
	 O	 programa	 de	 TV	
Primeira	Classe	é	um	espa-
ço	para	debate	sobre	a	Edu-
cação.	Para	participar,	favor	
entrar	em	contato	com	a	jor-
nalista	do	sindicato,	Camila	

Klein	 Severo,	 pelo	 telefone	
3223.0168,	 ou	 ainda,	 pelo	
e-mail	 contato@sinprosm.
com.br.
	 O	 programa	 é	 tras-
mitido	pela	TV	comunitária,	
TV	Santa	Maria,	no	canal	19,	
às	20h30min.

Programa
 Primeira Classe
quintas-feiras,
 às 20h30min 

TV Santa Maria,
 canal 19

Novos títulos 
na Biblioteca 
SINPROSM

Organização e Gestão da 
Escola - José Carlos Libêneo

Educação Escolar- Políti-
cas, Estrutura e Organi-
zação - José Carlos Libâneo; 
João Ferreira de Oliveira; Mirza 
Seabra Toschi

Gestão Educacional, Uma 
questão Pragmática - Helo-
ísa Lück

A Biblioteca SINPROSM precisa de 
você para manter-se atualizada. 
Envie a sua solicitação de novos 

títulos para o e-mail:
contato@sinprosm.com.br 

	 O	pra-
zo	para	as	ins-
crições	 para	
o	 curso	 de	
Dis semina -

Mais informações no 
site: http://www.

santamaria.rs.gov.br/
educacaofiscal/

dores	 de	
Educação	
Fiscal,	 a	
capacita-
ção	 é	 15	
de	março.	
 

	 A	capacitação	é	pro-
movida	pelo	Programa	Mu-
nicipal	 de	 Educação	 Fiscal	
(PMEF),	 em	 parceria	 com	
a	 Escola	 de	Administração	

Fazendária	 (Esaf).	 O	 curso	
será	de	60	dias,	à	distância	e	
gratuitas,	 de	1	de	 abril	 a	31	
de	maio	de	2013.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	As	 vagas	 são	 limi-
tadas.	 	 Têm	 prioridade	 nas	
vagas,	 professores	 das	 re-
des	municipal		e	estadual	de	
ensino	que	estão	em	sala	de	
aula,	assim	como	servidores	
púbicos.	Também	 podem	 se	
inscrever	 graduandos,	 pro-
fessores	federais	e	sociedade	
civil	organizada,	em	especial	
membros	de	Conselhos.
										No	total	de	120	horas,	
o	 curso	 busca	 de	 contribuir	
para	 o	 esclarecimento	 e	 a	

conscientização	 do	 indiví-
duo,	na	perspectiva	da	maior	
participação	 social	 nos	 pro-
cessos	de	geração,	aplicação	
e	 fiscalização	 dos	 recursos	
públicos.						
	 As	inscrições	são	fei-
tas	 através	 do	 e-mail:	 edu-
cacaofiscal@santamaria.
rs.gov.br.

Leda Marzari 
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Licitação define novo Plano de 
Saúde para servidores

 O diretor-Presidente 
do IPASSP-SM, Eglon do 
Canto Silva, garante que a 
nova empresa oferecerá os 
mesmos serviços prestados 
pelo antigo convênio. “A 
nova empresa cumpre as 
especificações básicas da 
ANS (Agencia Nacional de 
Saúde Suplementar) e man-
terá os serviços estipulados 
pelo instituto desde que este 
assumiu a questão dos pla-
nos de saúde dos servido-
res”, explica. 
 Questionado sobre 
o porquê da troca de ope-
radora de saúde, Eglon ex-
plica que após cinco anos 
de contrato, conforme a Lei 
Federal nº 8.666/93, fica de-
terminado a abertura de um 
novo processo de licitação. 
“O contrato com a Unimed 
encerrou no dia 30 de no-
vembro de 2012. Por força 
de lei foi aberto o processo 
de licitação e a nova opera-
dora concorrente preencheu 
os requisitos”, afirma.
 A empresa vencedo-
ra do processo de licitação 

A partir de 1° de março, os servidores da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria terão um novo Plano de 

Assistência Saúde. O contrato com o ISAM é anual, 
podendo ser prorrogado.  

é o Instituto de Saúde e As-
sistência aos Municipários 
– ISAM. A nova operadora 
terá contrato de um ano com 
o IPASSP-SM, podendo ser 
prorrogado seguindo as mes-
mas regras.

Nova operadora gera 
insegurança entre 
servidores
 O processo de licita-
ção gerou insegurança entre 
os servidores que estão em 
tratamento e necessitam de 
atendimento regular. “Estou 
realmente preocupada. Fiz a 
cirurgia de redução de estô-
mago e preciso manter o vín-
culo com o médico. Eu pre-
ciso de acompanhamento”, 
conta a professora aposenta-
da, Iara Machado dos Santos.
 Desde a confirmação 
de que seria a empresa ISAM 
a prestadora de atendimento 
de saúde ao municipários, o 
SINPROSM atendeu diver-
sas reclamações e solicita-
ções por mais informações 
sobre o serviço. “Procura-
mos nos informar sobre o 

 O plano foi criado através da parceria da FAMURS 
e das 25 Associações Regionais associadas.  O ISAM é uma 
entidade sem fins lucrativos composta por uma diretoria 
técnica, um Conselho de Administração e uma Assembleia 
Geral formada pela FAMURS e pelos 25 presidentes de As-
sociações Regionais. 
 O ISAM desenvolveu seus planos de saúde, com 
coberturas previstas na Lei 9656/98 e abrangência em todo 
o Estado do Rio Grande do Sul, mediante a contratação 
de uma rede credenciada de hospitais, médicos, clínicas e 
laboratórios qualificados e capazes de atender à demanda 
gerada pelos usuários do sistema ISAM.

1º - A relação de médi-
cos cadastrados poderá 
apresentar alterações, 
mas todas as especiali-
dades serão mantidas;

2º - Os serviços de 
Pronto Atendimento a 
adultos serão disponi-
bilizados nos seguin-
tes locais: Hospital de 
Caridade, Hospital São 
Francisco e Protege; e 
os serviços de Pronto 

Socorro Pediátrico serão 
oferecidos somente pela 
Cauzzo & Meirelles;

3º - Nas consultas, se-
rão cobrados R$ 10,00, 
a serem pagos direta-
mente ao médico; nos 
exames, a coparticipa-
ção deverá ser paga 
diretamente aos pres-
tadores do serviço por 
preço e em condições de 
pagamento a serem de-

VEJA O QUE MUDA:

finidos em acordo entre 
segurado e prestadora, 
respeitando o limite de 
20% do valor previsto 
na Tabela CBHPM (Clas-
sificação Brasileira Hie-
rarquizada de Procedi-
mentos Médicos);

4º - Os exames que ne-
cessitam de autorização 
serão liberados direta-
mente no escritório do 
ISAM, situado na Rua 

Marechal Floriano Pei-
xoto, nº 1000. 
Mais informações no 
site: www.isamsaude.
com.br

ATENÇÃO: Os servi-
dores que se encon-
tram hospitalizados  ou 
em fase de tratamento 
de saúde não sofre-
rão quaisquer prejuízos 
que possam compro-
meter seu tratamento, 

e poderão dirigir-se 
ao IPASSP-SM para 
cadastrarem-se com 
prioridade nesse pe-
ríodo de transição de 
operadora.

Mais informações:
www.ipasspsm.net
ou pelo telefone: 

3282.2881

novo plano para 
poder informar 
a todos. Neste 
tempo, buscamos 
com o IPASSP uma assem-
bleia para que não haja mais 
desentendimentos sobre o 
assunto”, afirma a coorde-
nadora do SINPROSM Leda 
Marzari.
 No dia 22 de feverei-
ro, o IPASSP-SM promoveu 
uma assembleia com os ser-
vidores. Na ocasião, o Insti-
tuto de Previdência esclare-
ceu para os servidores como 
foi realizado o processo de 
licitação.  Participaram, tam-
bém, do evento os diretores 
do ISAM que responderam  
os questionamentos dos ser-
vidores sobre o plano.
 Na assembleia, foi 
debatido sobre o número re-
duzido, comparado a pres-
tadora anterior,  de médicos 
cadastrados. Segundo os 
diretores do Plano, a lista 
de profissionais deverá au-
mentar, no momento que a 
empresa  instalar a sede em 
Santa Maria.

A nova operadora

Sede Santa Maria:
Rua Marechal Floriano, 1000. 

Ed. Rio da Prata, sala 15. Tefone: 3828.0194
Site: www.isamsaude.com.br
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