
INFO PACS/PSF 
Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação 

EDIÇÃO 06 - AGOSTO 2010 

DATA DO PRÓXIMO 
PAGAMENTO:  

06/09/2010 
 

PERÍODO DAS FÉ-
RIAS EM AGOSTO: 

 de 10/09 a  
09/10/2010 

AREIA BRANCA: LIVIA * SIMONE 

BOM RETIRO: GRACE KELLY– SUZANA 

JD. CASTELO I: ROSEMEIRE 

JD. CASTELO IV: YOLANDA 

JABAQUARA: JULIANA 

MORRO JOSE MENINO: DENISE 

VILA PROGRESSO: KELLY CRISTIANE 

AGENTES DE FÉRIAS EM SETEMBRO: 

ADRIANO * CLEIA * DANIELA A. *  

DANIELA CASTRO * DANIELA MARIA * 

DENISE * ELDER * DR. GERALDO * 

JUSSARA * LEVI * LUCINDA *  

Mª DE FATIMA * MARTA * MERCEDES * 

NEUSA * PAMELA * REGINA *  

REINALDO * RICARDO * DRA. VALERIA 

* DRA. YEDA 

Visando agilizar o processo de exame médico, a partir do mês de 
agosto, a ASPPE já agendará junto à clínica o dia e horário em 
que cada funcionário deverá comparecer para realizar seu exa-
me. Nosso setor administrativo entrará em contato com todos 
os agentes que sairão de férias informando o dia e horário em 
que deverão comparecer à clínica CRED LITORAL, situada à Av. 
Washington Luis, 356 (Canal 3 - próximo ao supermercado Dia%). 

 
 Lembramos uma vez mais os documentos necessários para 

receber as férias: Exame Médico Periódico,  comprovante de 

residência (conta de água, luz, telefone ou correspondência bancária) 
em nome do funcionário, Carteira de Vacinação e Carteira de Trabalho. 

ALEMOA: EVANI 

CONSELHEIROO NEBIAS: ARIANA 

JD. CASTELO III: JULIANA 

JD. RADIO CLUBE: BEATRIZ - Mª JUAREZ 

JD. PIRATININGA: RITA SEBASTIANA 

PONTA PRAIA: Mª APARECIDA 

 

O aniversário é uma data importante para todos nós é quando celebramos e muitas 
vezes fazemos festa por passar mais um ano com saúde, é um momento especial 
onde renovamos nossas almas e também o espírito. 
Quando fazemos aniversário é como se tivéssemos recomeçando nossas vidas, é on-
de podemos fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender mais, ensinar mais, 
ter novas experiências, etc. É oportunidade para sorrirmos, amar o próximo, dar 
mais amparo, agradecer mais. Enfim é uma data importante para todos nós. 

http://www.mundodastribos.com/mensagens-e-frases-feliz-aniversario.html
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REINALDO * RICARDO * DRA. VALERIA 

* DRA. YEDA 

Visando agilizar o processo de exame médico, a partir do mês de 
agosto, a ASPPE já agendará junto à clínica o dia e horário em 
que cada funcionário deverá comparecer para realizar seu exa-
me. Nosso setor administrativo entrará em contato com todos 
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O aniversário é uma data importante para todos nós é quando celebramos e muitas 
vezes fazemos festa por passar mais um ano com saúde, é um momento especial 
onde renovamos nossas almas e também o espírito. 
Quando fazemos aniversário é como se tivéssemos recomeçando nossas vidas, é on-
de podemos fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender mais, ensinar mais, 
ter novas experiências, etc. É oportunidade para sorrirmos, amar o próximo, dar 
mais amparo, agradecer mais. Enfim é uma data importante para todos nós. 
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AGENTES DE FÉRIAS EM SETEMBRO: 

ADRIANO * CLEIA * DANIELA A. *  

DANIELA CASTRO * DANIELA MARIA * 

DENISE * ELDER * DR. GERALDO * 

JUSSARA * LEVI * LUCINDA *  

Mª DE FATIMA * MARTA * MERCEDES * 

NEUSA * PAMELA * REGINA *  

REINALDO * RICARDO * DRA. VALERIA 

* DRA. YEDA 

Visando agilizar o processo de exame médico, a partir do mês de 
agosto, a ASPPE já agendará junto à clínica o dia e horário em 
que cada funcionário deverá comparecer para realizar seu exa-
me. Nosso setor administrativo entrará em contato com todos 
os agentes que sairão de férias informando o dia e horário em 
que deverão comparecer à clínica CRED LITORAL, situada à Av. 
Washington Luis, 356 (Canal 3 - próximo ao supermercado Dia%). 

 
 Lembramos uma vez mais os documentos necessários para 

receber as férias: Exame Médico Periódico,  comprovante de 

residência (conta de água, luz, telefone ou correspondência bancária) 
em nome do funcionário, Carteira de Vacinação e Carteira de Trabalho. 

ALEMOA: EVANI 

CONSELHEIROO NEBIAS: ARIANA 

JD. CASTELO III: JULIANA 

JD. RADIO CLUBE: BEATRIZ - Mª JUAREZ 

JD. PIRATININGA: RITA SEBASTIANA 

PONTA PRAIA: Mª APARECIDA 

 

O aniversário é uma data importante para todos nós é quando celebramos e muitas 
vezes fazemos festa por passar mais um ano com saúde, é um momento especial 
onde renovamos nossas almas e também o espírito. 
Quando fazemos aniversário é como se tivéssemos recomeçando nossas vidas, é on-
de podemos fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender mais, ensinar mais, 
ter novas experiências, etc. É oportunidade para sorrirmos, amar o próximo, dar 
mais amparo, agradecer mais. Enfim é uma data importante para todos nós. 
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Quando fazemos aniversário é como se tivéssemos recomeçando nossas vidas, é on-
de podemos fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender mais, ensinar mais, 
ter novas experiências, etc. É oportunidade para sorrirmos, amar o próximo, dar 
mais amparo, agradecer mais. Enfim é uma data importante para todos nós. 
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INFO PACS/PSF 
Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação 

EDIÇÃO 06 - AGOSTO 2010 

DATA DO PRÓXIMO 
PAGAMENTO:  

06/09/2010 
 

PERÍODO DAS FÉ-
RIAS EM AGOSTO: 

 de 10/09 a  
09/10/2010 

AREIA BRANCA: LIVIA * SIMONE 

BOM RETIRO: GRACE KELLY– SUZANA 

JD. CASTELO I: ROSEMEIRE 

JD. CASTELO IV: YOLANDA 

JABAQUARA: JULIANA 

MORRO JOSE MENINO: DENISE 

VILA PROGRESSO: KELLY CRISTIANE 

AGENTES DE FÉRIAS EM SETEMBRO: 

ADRIANO * CLEIA * DANIELA A. *  

DANIELA CASTRO * DANIELA MARIA * 

DENISE * ELDER * DR. GERALDO * 

JUSSARA * LEVI * LUCINDA *  

Mª DE FATIMA * MARTA * MERCEDES * 

NEUSA * PAMELA * REGINA *  

REINALDO * RICARDO * DRA. VALERIA 

* DRA. YEDA 

Visando agilizar o processo de exame médico, a partir do mês de 
agosto, a ASPPE já agendará junto à clínica o dia e horário em 
que cada funcionário deverá comparecer para realizar seu exa-
me. Nosso setor administrativo entrará em contato com todos 
os agentes que sairão de férias informando o dia e horário em 
que deverão comparecer à clínica CRED LITORAL, situada à Av. 
Washington Luis, 356 (Canal 3 - próximo ao supermercado Dia%). 

 
 Lembramos uma vez mais os documentos necessários para 

receber as férias: Exame Médico Periódico,  comprovante de 

residência (conta de água, luz, telefone ou correspondência bancária) 
em nome do funcionário, Carteira de Vacinação e Carteira de Trabalho. 

ALEMOA: EVANI 
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