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Redução da jornada e salário

SINDAUT faz mais de 3 mil acordos
Segundo o Ministério da Economia, pelo menos
10.693 milhões de acordos entre trabalhadores e
patrões foram assinados nos moldes da MP 936, em
todo o Brasil, permitindo a redução provisória da
jornada e salário na pandemia.
Só no SINDAUT, desde o início do isolamento
social, em 18 de março, foram recebidos das empresas, até julho, 3.084 acordos individuais e coletivos.
O texto original da MP autorizava a suspensão de
contratos por até 60 dias e a redução de salários e
jornada, por até 90 dias. A medida Provisória foi
transformada na Lei 14.020, aprovada pelo Congresso Nacional. Com esta lei há a possibilidade de
prorrogação do período por mais 30 dias, de acordo
com o decreto nº 10.422, de 13 de julho, desde que o
prazo de todos os períodos ( de suspensão e redução

de salário e carga horária ) não ultrapasse 120 dias.
O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho na
MP que permitia estender a exoneração da folha de
pagamentos das empresas até o fim de 2021.
Decreto regulamenta jornada visando
auxílio emergencial
No entanto, com o decreto presidencial nº 10.422
de 13 de julho, que prevê a redução da jornada e do
salário, fica prorrogado por mais de 30 dias, totalizando quatro meses (120 dias) desde o início da MP. Já
o prazo de suspensão dos contratos foi ampliado em
60 dias, também contando com quatro meses desde
o início do programa. Em ambos os casos o prazo
total não pode ultrapassar 120 dias
Portanto, o decreto presidencial regulamenta e
prorroga os prazos para celebrar os acordos de redu-

DESEMPREGO EM
ALTA NO BRASIL

O desemprego vem subindo no país desde o início
da pandemia do novo coronavirus, atingindo atualmente 13,3% da população.
Somente na segunda quinzena de julho, cerca de 733
mil brasileiros perderam
seus postos de trabalho,
segundo o IBGE. Com isso
são mais de 12,8 milhões
de desempregados, somados ainda a 28 milhões de
pessoas que gostariam de
trabalhar com carteira assinada, mas já desistiram de
procurar vínculos formais.
A Lei 14.020 de redução de
salário e jornada foi insuficiente para vários setores da
economia. Porém sem ela, o
número de desempregados
poderia ser bem maior.

Nailton Francisco - diretor da NCST

NCST – Defende a
derrubada do veto
presidencial
Sobre o tema, Nailton
Francisco de Souza, diretor
Nacional de Comunicação
da Nova Central Sindical
dos Trabalhadores - NCST,
à qual o SINDAUT é filiado,
defendeu a necessidade de
preservar medidas que asseguram empregos. Uma delas

Editorial: Tragédia
nacional
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é a Lei 14. 020, sancionada
pelo presidente com um
veto – a desoneração da folha de pagamentos. O veto
presidencial pode acelerar a
perda de milhões de postos
de trabalho, como ocorre
no setor de transporte, e em
outros setores, como tecnologia da informação e de
Comunicação; Calçados;
Call Center; Comunicação;
Construção Civil; Construção e Obras de Infraestrutura; Têxtil; Confecções e
Vestuário: Veículos: Maquinas e Equipamentos:
Couro e Proteína Animal.,
Se a prorrogação dos
contratos não for mantida
poderá desempregar de 500
mil a 1 milhão de trabalhadores no próximo ano.

Categoria recebe mais
de R$ 240 mil
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ção proporcional de jornada e salário e de suspensão
temporária do contrato de trabalho, visando o pagamento dos benefícios emergenciais (R$ 600,00) de
que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020 – o
Auxílio Covidão, somente para os trabalhadores com
contrato de trabalho intermitente
A suspensão temporária do contrato de trabalho
poderá ser de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos
sejam iguais ou superiores há dez dias e que não seja
excedido o prazo previsto em lei.
O papel do SINDAUT neste momento de crise é
estar aberto diariamente aos trabalhadores, recebendo os acordos individuais e verificando os acordos
coletivos de redução da jornada e salário, visando
minimizar o impacto de desemprego no Rio e no País.

Oposição à contribuição social:
31 de agosto a 9 de setembro

O prazo de oposição à
contribuição social de R$
10,00 por mês, que era de
3 de julho a 12 de julho,
agora é de 31 de agosto a 9
de setembro de 2020, das 10
às 15h. A decisão foi tomada
em conjunto com o sindicato
patronal, através de circular,

devendo as empresas informar aos seus empregados o
que ficou estabelecido. No
SINDAUT os protocolos
de distanciamento social
são respeitados e só poderá
entrar quem estiver usando
máscara facial.

No SINDAUT, protocolos de distanciamento são respeitados

SINDAUT adverte
empresa por erro
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É só R$ 10,00 por mês.
Você vai cancelar?
Trabalhador, você tem
certeza que virá cancelar a
contribuição social de apenas R$ 10 mensais, prevista
na Convenção Coletiva?
Este valor é menor que a
passagem ou tarifa de Uber
que você gastaria para se
deslocar até o SINDAUT, na
Rua André Cavalcante. Esta
pequena quantia mensal é
revertida para a defesa dos
trabalhadores. Se o empregado é dispensado da empresa,
é no Sindicato que encontrará toda assistência jurídica e
social. Tudo gratuitamente.
Com essa contribuição
de R$ 10,00 por mês, o
SINDAUT oferece ao trabalhador Cesta Básica, Auxílio Educação, Reembolso
Farmácia, Auxílio Despesa
Familiar, entre outros.

COVID-19 é acidente
de trabalho

Página 4

2 Jornal do SINDAUT • Julho/Agosto/Setembro 2020

EDITORIAL

Pandemia – tragédia
nacional
A pandemia do novo coronavírus
causou grande impacto no mundo e
no Brasil. Aqui, por irresponsabilidade do governo, a pandemia assumiu a
proporção de tragédia nacional. Mais
de 80 mil pessoas já perderam a vida e os infectados superam os 2 milhões. O país é o segundo do mundo
em número de mortos e de infectados, só superado pelos Estados Unidos. Dezenas e milhares de mortes
poderiam ter sido evitadas se o presidente tivesse desde o início prescrito o isolamento social, fortalecido o
SUS, e preservado o programa Mais
Médico e a atenção básica e de assistência farmacêutica, entre outros programas.
A pandemia trouxe consigo
a crise econômica e social. O Banco Central estimou queda de 6,4% no
PIB brasileiro este ano. O IBGE informou dia 16/07 que 1,3 milhão de
empresas brasileiras estavam com
atividades suspensas ou encerradas
na primeira quinzena de junho, e desse total, 522 mil disseram que a pandemia motivou a decisão.
Metade da população economicamente ativa já está desempregada e
cerca de 9,3 milhões de trabalhadores tiveram os salários suspensos ou
reduzidos em até 75%. O pouco que
resta dos direitos trabalhistas está sob
ameaça.
A situação só não está pior porque o Congresso Nacional aprovou a
renda emergencial de R$ 600 e forçou o presidente a recuar quando propôs a suspensão do trabalho e o corte da jornada e salário sem qualquer
contraponto para os trabalhadores,
aumentando também os recursos destinados à compensação de queda de
arrecadação de estados e municípios.
Com estas medidas, a queda na demanda foi parcialmente contida.
Mais do que nunca o SINDAUT
se mostrou nesse período como instrumento eficiente em defesa do trabalhador, uma vez que vem atuando
junto com as empresas para a negociação de acordos coletivos de trabalho com faixas salariais entre R$ 3,
135 a R$ 12. 202, bem como ao recebimento dos acordos individuais para
a redução de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho.

Pandemia: Homologações
caíram em 2020

Trabalhadores aguardam ser chamados para
homologação

Entre os meses de agosto de 2019
e fevereiro de 2020, 648 trabalhadores foram homologados no SINDAUT,
uma queda de quase 80% em relação
ao mesmo período de 2017. A queda
pode ser creditada à reforma trabalhista aprovada no Governo Temer, que
permitiu que as rescisões contratuais
fossem feitas nas empresas. Em conseqüência, um novo problema passou a
ser enfrentado pelos trabalhadores formais no país, que é a perda de direitos.
As reclamações do não pagamento de aviso prévio, de multa de

40% do FGTS e de atraso da quitação das verbas rescisórias lideram as
queixas na justiça, segundo o TST.
Para que os trabalhadores não sejam
prejudicados, o SINDAUT fez constar
em sua Convenção Coletiva de Trabalho/2019 que a homologação deve
ser feita no Sindicato. Márcia Silveira,
homologadora do SINDAUT, explica
que muitas vezes o trabalhador não tem
o conhecimento dos cálculos rescisórios e que a participação do Sindicato
laboral neste momento é fundamental
para proteção dos direitos trabalhistas.

AÇÃO SINDICAL

SINDAUT consegue mais de R$ 240 mil
para categoria entre abril e julho

O Jurídico do SINDAUT obteve várias vitórias na Justiça
Trabalhista, no período de Abril a Julho de 2020 – durante a
mais grave crise sanitária no Rio, provocado pela Covid-19.
Mesmo no isolamento social, o SINDAUT conseguiu indenizações para os trabalhadores – que somadas –, chegam a R$
242.633,68. As ações que mais se destacaram no período foram:
O trabalhador RSP, foi demitido da MS Logística Aduaneira, e não recebeu corretamente a rescisão e nem a multa dos
40% do FGTS. O SINDAUT ingressou com ação na Justiça do
Trabalho, e, através de conciliação com a empresa, a Justiça
mandou pagar ao empregado R$ 49.200,00 em 12 parcelas de
R$ 4.100,00.
A MS Logística Aduaneira dispensou a funcionária APA e
não pagou suas verbas rescisórias. Ela Procurou o SINDAUT
que ingressou com reclamação trabalhista na 65ª Vara do Trabalho. Através de acordo, a empresa terá que pagar a trabalhadora
a quantia de R$ 38.500,00 de indenização em dez parcelas de
R$ 3.500,00, diretamente na conta da ex-empregada, terminando a última parcela em junho de 2021. A empresa ainda terá

que pagar ao Sindicato os honorários advocatícios no valor
de R$ 3.500,00.
A empresa Bureau Veritas do Brasil LTDA, terá que pagar
ao empregado RAC, R$ 36.000,00 em oito parcelas de R$
4.500,00, referente à diferença de FGTS, aviso prévio, férias
indenizadas e diferença salarial.
A trabalhadora UAR, na ação contra a empresa Conteconosco, recebeu o valor de R$ 17. 168,13 relativo ao aviso
prévio indenizado, multa dos art. 477 e 467 da CLT, FGTS de
janeiro a junho de 2016, além da multa de 40% do FGTS. Incluído ainda vale alimentação de dezembro de 2015 a fevereiro
de 2016 e multa pela não homologação no prazo de 30 dias.
A trabalhadora CSAS, na ação contra a empresa Jerdal-Rio, recebeu de indenização o valor de R$ 13.000,00, em treze
parcelas de R$ 1.000,00, referentes ao seguro desemprego,
aviso prévio, férias mais 1/3, FGTS, e multas dos parágrafos
477 e 467 da CLT.
A empresa Bureau Veritas terá que pagar a SGS a quantia
de R$ 10. 684,04 a título de verbas indenizatórias, mais 40%

Restrição ao cigarro evitou milhares de mortes
Em 2014 foi regulamentada lei federal proibindo
completamente o fumo em locais públicos fechados
de uso coletivo, sendo proibidas também propagandas tabagistas. Atualmente é impensável ir a restaurante, bar, balada ou qualquer tipo de estabelecimento fechado de uso coletivo, onde haja pessoas consumindo cigarros ou quaisquer outros tipos de
produtos fumígeros.
A razão de ser da lei é combater o fumo passivo,
terceira maior causa de morte evitável, segundo a
Organização Mundial da Saúde – OMS. A fumaça tóxica dos cigarros em ambientes fechados também é
inalada pelos que não fumam, com prejuízos às suas

saúdes, atingindo principalmente as crianças. O tabagismo passivo pode causar doenças como asma
e pneumonia, assim como morte súbita na infância.
As legislações referentes à restrição de fumar
em ambientes públicos evitaram 15 mil mortes de
crianças de até um ano de idade a partir do ano
2000. Foi o que apontou estudo do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde. Entretanto,
a exposição à fumaça continua nas residências. O
Estudo mostrou que a lei antifumo também impacta o fumo dentro de casa, por aumentar a conscientização, diz a epidemiologista do Inca, Liz Almeida.
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STF DECIDE CONTRA OS SINDICATOS
Para conter o aumento do desemprego devido à pandemia da Covid-19, o governo editou a MP 936 dia 1º de
abril, aprovada na Câmara dia 28 de maio e no Senado,
em sessão remota, dia 16 de junho. Foi sancionada pelo presidente dia 07 de julho, com um veto - a desoneração da folha de pagamentos em 17 setores intensivos em
mão de obra. Sendo sancionada, a MP 936 tornou-se a
nova Lei 14. 020 que acrescenta novos elementos à MP.
A MP criou o Programa Emergencial do Emprego
e Renda com as regras: 1 – Redução da jornada e corte
salarial de 25%, 50% ou 70% para quem ganha até R$
3.135, sem necessidade da intermediação dos sindicatos; 2 – Exigência da intermediação sindical para quem
recebe ate R$ 2.090 se o faturamento anual da empresa
superar R$ 4, 8 milhões. Se o corte for de 25%, os acordos individuais continuam liberados; 3 – Os trabalhadores que fizerem o acordo, a União paga um complemento na mesma proporção da redução do salário, calculado
com base nas parcelas do seguro desemprego (entre R$
1.045 e R$ 1. 813); 4 – Na suspensão do contrato, os trabalhadores recebem as parcelas de seguro-desemprego

Lewandowiski defendeu a participação do sindicato nos acordos

que teriam direito; 5 – As empresas que aderirem à proposta têm que manter os empregos pelo dobro de tempo
da vigência dos acordos de suspensão do contrato de trabalho e redução de salário e carga horária.

Rede Sustentabilidade entrou com ADIN
A Rede Sustentabilidade entrou com ação no STF
dia 2/04, pedindo a suspensão da eficácia dos dispositivos da MP 936 que possibilitaram mudanças no salário e
jornada por acordo individual, já que a Constituição prevê que estas alterações s(redução de salário e horário)
só podem ser feitas por Acordos e Convenções Coletivas, com participação dos sindicatos. Entretanto, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu no dia 6/04 que as
reduções de salário ou jornada de trabalho são permitidas durante a Pandemia, desde que a negociação individual entre o trabalhador e o patrão seja comunicada aos
respectivos sindicatos em até 10 dias, podendo o sindicato se avaliar necessário, iniciar uma negociação coletiva. O ministro negou dia 13/04 recurso da União e
manteve a decisão de contrato e redução de salário e de
jornada só tenham efeito após aval do sindicato. A decisão foi liminar sendo analisada pelo pleno do STF, no
dia 16 de abril. Infelizmente, o Supremo, por 7 votos a
3, negou a liminar que permitia o aval dos sindicatos nos
acordos individuais.

Medidas do governo para reduzir desemprego
O governo estabeleceu em julho duas medidas para favorecer os trabalhadores durante a pandemia. A primeira foi o decreto nº 10.422, dia 13 de julho, que ampliou o prazo do programa de redução de jornada e salário por mais 30 dias e a suspensão de contratos de trabalho por mais 60 dias, de forma que o total dos prazos
não ultrapasse, nas duas modalidades, 120 dias. O decreto, que veio uma semana após a conversão da MP 936,
na lei 14.020, permite que os acordos de suspensão do
contrato de trabalho sejam prorrogados por mais 30 dias
e autoriza que o prazo dos acordos de redução da jornada e de salário seja prolongado pelo prazo máximo de
120 dias.
Autorizada recontratação de
trabalhador demitido
A segunda medida do governo foi a portaria nº
16.655, do Ministério da Economia autorizando a recontratação de um empregado demitido num prazo inferior
a 90 dias da data da rescisão contratual, o que antes era

Estão revogando a CLT, diz Paulo Paim

proibido, e, se ocorresse, era considerado fraude. A medida facilita a contratação de quem foi demitido durante a pandemia. A recontratação do mesmo trabalhador no

prazo de até 90 dias da rescisão será permitida até 31 de
dezembro, deste ano, quando termina o período de calamidade pública. A portaria exige, no entanto, que o empregador mantenha os mesmos termos do contrato rescindido, como forma de evitar que as empresas aproveitem para fraudar o programa. A mudança nos termos só
será permitida se houver previsão em negociação coletiva por meio do sindicato.
Para as centrais sindicais, a medida poderá aprofundar a precarização do trabalho, abrindo margem para demissões seguidas de recontratações com salário menor.
Os sindicatos devem ficar atentos sempre que houver esse tipo de acordo.
O senador Paulo Paim criticou as medidas dizendo:
“Estão revogando a legislação trabalhista que resultou
de árduas lutas que vêm desde meados do século passado”.
Os efeitos da medida retroagem a 20 de março. Quem
foi demitido a partir dessa data poderá ser contratado.

SINDAUT garante à
SINDAUT adverte empresa
trabalhadora da Codin 34,10%
por erro

Uma trabalhadora da Codin procurou o SINDAUT para informar ter ajuizado uma ação
de reajustes salariais não cumpridos pela empresa, através de um advogado particular, perdendo a causa
Através da análise da documentação das Convenções Coletivas não respeitadas pela companhia desde 2012, o Jurídico do SINDAUT entrou com nova ação. Por duas vezes, o juiz da
48ª Vara do Trabalho julgou improcedente o pedido da funcionária. O Sindicato recorreu novamente, desta vez ao Tribunal Regional do Trabalho, sendo o recurso acolhido pela 7ª Turma do TRT. A relatora do processo, desembargadora Gisele Bondim Lopes Ribeiro anulou a
sentença do Juiz da 48ª Vara do Trabalho, dando ganho de causa à trabalhadora, determinando à Codin que cumpra os reajustes salariais das Convenções Coletivas: 2011/2012 – 6,80%;
2012/2013 – 6,00%; 2013/2014 – 7,00%; 2014/2015 – 6,80%; e 2015/2016 – 7,50%, totalizando um reajuste a receber de 34,10%.
O presidente do SINDAUT, Fernando Bandeira, pediu ao trabalhador que tiver problema
trabalhista que recorra ao Sindicato para que um dos advogados possa defender seus direitos. A causa estava praticamente perdida, porém, a insistência do jurídico reverteu o processo.

No dia 03 de Junho, 14 trabalhadores da Spot Promo vieram ao SINDAUT
para fazer as homologações da rescisão de contrato de trabalho. Apesar de a empresa cumprir com o determinado em Convenção Coletiva, no que se refere à
homologação na sede do Sindicato, os trabalhadores reclamaram que a empresa
não avisou formalmente alguns sobre o desligamento
O Sindicato enviou então um oficio à empresa relatando os fatos e solicitando
que a mesma cumpra todos os critérios quanto à notificação de aviso prévio dos
que por ventura vierem a ser desligados, seja de forma expressa ou tácita. O jurídico do Sindicato está à disposição dos trabalhadores, para quaisquer questionamentos que se fizerem necessários. Com a pandemia, funciona em regime de
escala e com horário reduzido, de segunda à sexta feira das 10 às 15hs.
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Covid – 19 é acidente de trabalho diz STF
Apesar do reconhecimento pelo STF da Covid
-19 como acidente de trabalho, muitos profissionais atingidos não sabem da necessidade de preencher o CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, para ter os benefícios. Empresas não têm
informado aos trabalhadores sobre o que deve ser
feito caso sejam infectados.
Os trabalhadores que contraíram a doença se
recuperaram e não fizeram a comunicação do acidente de trabalho, podem ter dificuldades futuras,
já que a Covid-19 é doença nova que pode deixar
seqüelas. Quando estas ocorrem, é a comunicação
feita por meio do CAT, que vai garantir ao trabalhador o auxílio adequado, podendo ser afastado

para tratamento, sem correr o risco de ser demitido. Caso demitido, poderá ficar sem o benefício do INSS.
Sem CAT não há reconhecimento
de direitos
Um enfermeiro que atua na linha de frente da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, disse
que foi contaminado, mas não recebeu nenhuma
orientação sobre a comunicação por acidente de
trabalho. Só após o afastamento foi informado
da necessidade de preenchimento do CAT para a
garantia de seus direitos. Ele tenta agora reunir
a documentação para provar que teve a doença.
No caso do servidor vir a óbito, é a confirma-

Preenchimento do CAT é obrigatório

ção da doença adquirida em ambiente de trabalho que vai garantir à família, o direito à pensão
em valor integral.

ACM COM DESCONTO DE 50%

AUXÍLIO SOCIAL AO
ALCANCE DO TRABALHADOR
Veja as novidades que seu Sindicato – SINDAUT – oferece a
quem participa do Programa Benefício Social, com uma contribuição de apenas R$ 10 por mês. O trabalhador empregado de Agentes Autônomos do Comércio no Município do Rio terá direito a uma
série de benefícios. O Benefício Social tem como objetivo, amparar
e transmitir tranquilidade aos empregados e seus familiares em momentos felizes ou de fatalidade, sem quaisquer burocracias. Auxílio
Reembolso em Dinheiro nas seguintes situações:
Não fique fora dessa! Veja no site o regulamento de como você pode ser reembolsado
PARA O TRABALHADOR
QUE CONTRIBUI COM
R$ 10,00/MÊS

PARA O TRABALHADOR
QUE CONTRIBUI COM
R$ 30,00/MÊS

CESTA BÁSICA - R$ 250,00
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
R$ 150,00
AUXÍLIO DOENÇA
R$ 375,00
REEMBOLSO FARMÁCIA
R$ 90,00
AUXÍLIO DESPESA
FAMILIAR - R$ 650,00
AUXÍLIO MATRIMÔNIO
R$ 150,00
AUXÍLIO NATALIDADE
R$ 150,00
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR
R$ 1.000,00
AUXÍLIO FUNERAL
DEPENDENTE - R$ 375,00
AUXÍLIO INVALIDEZ
PERMANENTE - R$ 5.500,00

CESTA BÁSICA - R$ 500,00
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
R$ 250,00
AUXÍLIO DOENÇA
R$ 625,00
REEMBOLSO FARMÁCIA
R$ 200,00
AUXÍLIO DESPESA
FAMILIAR - R$ 1250,00
AUXÍLIO MATRIMÔNIO
R$ 315,00
AUXÍLIO NATALIDADE
R$ 315,00
AUXÍLIO FUNERAL TITULAR
R$ 2.000,00
AUXÍLIO FUNERAL
DEPENDENTE - R$ 625,00
AUXÍLIO INVALIDEZ
PERMANENTE - R$ 11.000,00

de 60 anos – R$ 239,00. O associado ao SINDAUT através do convênio feito entre a ACM/
Lapa e o Sindicato tem direito a desconto de
50% em cima dos valores mencionados. Que
optar pela musculação paga mais R$ 51, 00 no
valor, já com o desconto. O encaminhamento é
feito na secretaria do SINDAUT. Informações
no tel 2242-1202

SÓCIOS DO SINDAUT
TEM MAIS BENEFÍCIOS

Dentista para associados e
dependentes do SINDAUT
Os associados e seus dependentes têm direito a tratamento dentário gratuito graças ao convênio feito pelo
SINDAUT. Para maiores informações sobre a cobertura

oferecida, os associados devem
ligar para o SINDAUT das 8h
às 17:30h, de segunda a sexta-feira. Tels: 3077-2700 / 22421202 ou pelo site www.sindaut.
org.br em Benefícios

Seja sindicalizado.
Associe-se já!
SINDICATO DOS
EMPREGADOS
DE AGENTES
AUTÔNOMOS - RJ

LUTA
O
E AÇÃ
50% DE DESCONTO

Vamos manter
nossa união

SINDICATO DOS
EMPREGADOS DE
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ
Tel.: (21) 3077-2700 / 2242-1202

IMPRESSO

ACM - Natação, uma das atividades incluídas no plano

Os associados ao SINDAUT têm direito a
50% de desconto na ACM/Lapa. O plano pleno oferece as modalidades: natação, ginástica
(exceto musculação), hidroginástica e esportes
de quadra. O preço varia de acordo com a faixa etária. De 6 a 20 anos – R$ 151,00; de 21
a 24 anos – R$ 176,00; de 25 a 34 anos – R$
239,00; de 35 a 59 anos – R$ 290,00. Acima

Qualidade e limpeza fazem a diferença
no novo consultório do Centro

