
Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Ofício n°. 04/2011 - CCS 

Vitória (ES), 10 de fevereiro de 2011. 

A: Chefe de Registro de Profissionais do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
Sra. Marilda Silva 

Prezada Senhora, 

Em atenção ao SRP - Ofício n° 00395/2011-ms, datado de 04/02/2011, 
estamos encaminhando em anexo cópia das Atas Simplificadas das Sessões 
Solenes e Públicas de Colação de Grau dos alunos do Curso de Graduação em 
Medicina, referentes aos Semestres 2010/1 e 2010/2. 

Atenciosamente, 

. arlos Alberto Redins 
Di etor do Centro de Ciências da Saúde 

Av. Marechal Campos 1468, Maruipe — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

s 	 fes.br  
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SRP-REG PROFISSIONAIS 	 e0001 

CONSELHO REQIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FONE: ( 011 )3017-9300 - FAX: (011)231-1745 

http www. oremosp .com, br 
Rue da Consola*, 753 - Come 

01301-910 Sio Paulo - SP 

SRP - Oficio n.° 00395/2011-ms 

1:14 de fevereiro de 2011, 

Senhor(a) Diretor(a) 

ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE FORMANDOS 2.010. 

Caiando com a costumeira colaboração dessa instituição, que gentilmente ;á vem ocorrendo Nb 
anos, novamente solicitamos a relação nominal dos alunos do curso de Mediana que realmente 
obtiveram a aprovação final nesse semestre.  

Esclarecemos que a insistência nessa confirmação, mesmo diante da apresentação do Diploma 
°Moinai, deve-se as constantes tentativas de fraudes registradas nos últimos anos e principalmente 
para o cumprimento das obrigações cartonais desse CREMESP, contidas na Lei n° 3.268/57, 
regulamentada peio Decreto n° 44.045/58. 

Solicitamos ainda, que assa confirmação saia enviada em papel timbrado da instituição e 
devidamente assinada pelo Diretor da Faculdade de Medicina, caso não venha nessas 
condições à confirmação não será considerada válida. 

Apresentamos algumas opções para o envio dos ciados soficitados: 
- Fax números.. 11 5908-5624 ou 11 5908-5632 
- emait aroecremeeo,oro.br (documentos digdalizados e devidamente assinados pelo responsável) 
- Correio: Rua Domingos de Morais, 1810- CEP 04010-200 - Saio Paulo/SP 

Finalmente, alertamos que os médicos que vierem a solicitar sua inscrição neste Conselho, e ainda, 
não tenham tido seus nomes confirmados por sua instituição de ensino, não serão inscritos, ficando 
assim impossibilitados do exercício profissional. 

Colocamos-nos e disposição e desde já agradecemos a atenção sempre dispensada. 
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4  ifips' 
de 	eglstro de Profissionais 

limo. Sr. Dr. 
Diretor da Fac. de Med da Univ. Fed. do Espirito Santo 
Av. Mal. Campos, 1468 
VETÕRIA 	ES 
29040-090 

IMPORTANTE: Caso o endereço ao qual estamos encaminhando asse pedido não seja o mais indicado, favor 
nos Informar, para que poleamos agelzar ene processo em futuros pedidos, agradecemos 
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Prof. Carlos Alberto Reclina 
Diretor do Centro de Canejas de Saúde&IFES 
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FONE: ( 011 ) 3017-9300 - FAX: (011) 231-1745 

http : / / www. crernesp . com  . br 

Rua da Consolação, 753 - Centro 

01301-910 São Paulo - SP 

SRP - Oficio n.° 00395/2011-ms 

04 de fevereiro de 2011. 

Senhor(a) Diretor(a) 

ASSUNTO: CONFIRMAÇÃO DE FORMANDOS 2.010. 

Contando com a costumeira colaboração dessa instituição, que gentilmente já vem ocorrendo há 
anos, novamente solicitamos a relação nominal dos alunos do curso de Medicina que realmente 
obtiveram a aprovação final nesse semestre. 

Esclarecemos que a insistência nessa confirmação, mesmo diante da apresentação do Diploma 
original, deve-se as constantes tentativas de fraudes registradas nos últimos anos e principalmente 
para o cumprimento das obrigações cartoriais desse CREMESP, contidas na Lei n° 3.268/57, 
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58. 

Solicitamos ainda, que essa confirmação seja enviada em papel timbrado da instituição e 
devidamente assinada pelo Diretor da Faculdade de Medicina, caso não venha nessas 
condições á confirmação não será considerada válida. 

Apresentamos algumas opções para o envio dos dados solicitados: 
- Fax números: 11 5908-5624 ou 11 5908-5632 
- email: srpacremesp.org.br  (documentos digitalizados e devidamente assinados pelo responsável) 
- Correio: Rua Domingos de Morais, 1810— CEP 04010-200 — São Paulo/SP 

Finalmente, alertamos que os médicos que vierem a solicitar sua inscrição neste Conselho, e ainda, 
não tenham tido seus nomes confirmados por sua instituição de ensino, não serão inscritos, ficando 
assim impossibilitados do exercício profissional. 

Co •camoi nos a disposição e desde já agradecemos a atenção sempre dispensada. 
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eção / Registro de Profissionais 

Ilmo. Sr. Dr. 
Diretor da Fac. de Med. da Univ. Fed. do Espirito Santo 
Av. Mal. Campos, 1468 
VITÓRIA 	ES 
29040-090 

IMPORTANTE: Caso o endereço ao qual estamos encaminhando esse pedido não seja o mais indicado, favor 
nos informar, para que possamos agilizar esse processo em futuros pedidos, agradecemos. 



Centro de 
Ciências da Saúde 

UFES 

Oficio n°. 002/2011 - CCS 

Vitória (ES), 31 de janeiro de 2011. 

A: BRASLIMPE 
A/C se. Tereza Cristina 

Senhora Supervisora, 

Encaminho reclamação remetida pela Prof.' Maria Aparecida Cicilini, do 
Departamento de Ciências Fisiológicas, para ciência e adoção de providências 
necessárias. 

Atenciosamente, 

rof Sergio Ramos 
Diretor do Cent o de Ciências da Saúde em exercício 

prof. Dr. Sérgio Ramos 
°iem Exercido do Centro 

de Ciências da saúde! 
uns 

Av. Marechal Campos 1468, Martape — CEP 29.040-090 - Vitória-ES 
Telefones: 3335-7201 — 3335-7200 — Fax: 3335-7270 

secbmf@nod.ufes.br   
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RITA 

De: 
Para: 
Enviada em: 
Anexar: 
Assunto: 

"Maria Aparecida Cicilini" <macicillni©hotmail.com> 
<sgcbm©npd.ufes.br> 
quinta-feira, 27 de janeiro de 2011 09:57 
18.1.2011_Reclamação_falta de organização de Limpeza no departamento CF.doc 
DCF/Limpeza do Departamento_Dra. Maria A Cicilini 

Prezado Diretor, 
Bom dia! Estou enviando em anexo, uma reclamação com relação ao serviço de limpeza e gostaria que este 
Centro tomasse as devidas providencias, pelo menos para 2012. Atenciosamente, Maria A Cicilini (Lab 
bioquímica Cardiovascular) 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com  
Version: 8.5.449/ Virus Database: 271.1.1/3407 - Release Date: 01/27/11 19:34:00 

28/1/2011 
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Ciências Fisiológicas 
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Grupo 
Sioquimics 
Cardiovascular 

Laboratório de 
Bioquímica 

Cardiovascular 

Vitória, 18 a 26 de janeiro de 2011 

MEMO NO. MAC/DCF/BRASILIMP_18.1.11 

Ao 
Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas-UFES 

ENCAMINHAR ESTE DOCUMENTO AO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Assunto: INEXISTENCIA DA EMPRESA BRASILIMY NO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010 E 2011 

Exmo. Chefe, 

Venho por meio deste, solicitar providências a fim de que o departamento de Ciências 
Fisiológicas seja mantido limpo, especialmente o banheiro feminino no mês de janeiro. Isto 

010 

	

	pode ser realizado, somente com a presença diária de uma faxineira, no localpara executar o 
serviço, no período em que apenas alguns professores estão em férias; a maioria trabalha. 
Aproveitando a oportunidade gostaria de fazer uma reclamação da empresa Braslimp, que é 
responsável pela limpeza no Departamento: No mês de janeiro do ano passado foi o mesmo 
problema. A funcionária da limpeza entrou de férias e, aqui no departamento, quem 
trabalha durante este período fica sem atendimento. Em novembro, prevendo o mesmo 
problema enfrentado o ano passado, eu solicitei ao senhor que fizesse um pedido por escrito 
para que uma funcionária fosse remanejada para cá. Pois bem, essa funcionária não se 
apresentou e o mesmo problema talvez maior que do ano passado está ocorrendo. Há dois 
dias não podemos usar o banheiro feminino porque alguém urinou em todo o vaso e não é 
somente urina. O banheiro está nojento. O meu laboratório também não está sendo limpo. 

Hoje é dia 26 de janeiro de 2011. Com  a minha insistência para resolver o problema, 
uma faxineira aprece aqui de vez em quando e o problema é o mesmo. Ela somente aparece 
quando solicitamos. Está muito difícil. 



EU NÃO ESTOU DE FÉRIAS E ESTOU INDIGNADA COM A ATITUDE 
°MISSIVA DESTA EMPRESA DE LIMPESA. SE  ELA NÃO TEM CONDIÇÕES DE 
RESOLVER NOSSO PROBLEMA, QUE SEJA SUBSTITUÍDA. 

Atenciosamente, 

Dra. Maria Aparecida Cicilini 
FONE-7344 

Coordenadora do Laboratório de Bioquímica Cardiovascular — CNPq/UFES 
Departamento de Ciências Fisiológicas 

Prédio do Básico, 1° andar 
cicilini@nod.ufes.br   
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