
Bem-vindos
ao SUEESSOR!

Manual do Associado 

Há 20 anos, 
cuidando de quem cuida!
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O Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e
Região – SUEESSOR foi fundado em outubro de 1993, no entanto seu funcionamento se deu à partir
de  12 de abril de 2002. Seu objetivo é unir a categoria da saúde em defesa dos seus interesses
imediatos e futuros.

Em 2002, ainda com pouca arrecadação e com uma sede provisória em Osasco, o SUEESSOR deu
início ao atendimento odontológico de seus associados e dependentes legais. 

Após a realização de diversas mesas redondas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, entre os
anos de 2004 e 2005, o SUEESSOR passou a ser reconhecido pelas empresas da região como o
representante legítimo da categoria e melhorou seus recursos financeiros, através da inclusão de uma
cláusula social em suas Convenções Coletivas, passando a oferecer o benefício de assistência
odontológica para todos os trabalhadores. 

Atualmente, todos os trabalhadores (sócios ou não) recebem um tratamento odontológico básico,
disponibilizado por um moderno e equipado consultório na própria sede do Sindicato. 

Em 2005, o SUEESSOR esteve a frente da GREVE dos trabalhadores do Hospital de Cotia,
ganhando notoriedade no meio sindical e na imprensa. Neste mesmo ano, com uma equipe altamente
preparada, o SUEESSOR passou a oferecer atendimento jurídico aos trabalhadores associados, para
orientações e esclarecimentos de dúvidas, até a propositura de ações judiciais nas áreas: trabalhista,
familiar e previdenciária. 

Em 2006, o SUEESSOR mudou sua sede para a Rua Euclides da Cunha. De casa nova e com o
fechamento de parcerias, o Sindicato passou a oferecer mais lazer para seus associados.

O ano de 2007 é considerado um marco na história do SUEESSOR, pois, foi neste período que,
conquistamos o terreno para construção de nossa sede própria, compramos nosso primeiro
automóvel e realizamos a disputa do primeiro campeonato de futebol dos trabalhadores da saúde.

Seguindo nesta trilha de avanços, em 2008, o departamento jurídico foi ampliado. Teve início também
a construção da sede própria, concluída em 12 de fevereiro de 2010, com a contratação de novos
colaboradores, a compra de melhores equipamentos e a oferta de um atendimento melhor para os
seus sócios.

Missão

O SUEESSOR tem como missão unir a classe em defesa dos seus interesses imediatos e futuros,
além de promover o avanço e a igualdade social por meio de políticas que visem, com justiça e
sabedoria, conscientizar a categoria sobre seus direitos e deveres. 

Nossa História
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Um breve resumo



Benefícios Financeiros aos

Associados SUEESSOR

1)  Auxilio Nascimento no valor de R$ 620,00

O Auxílio materno infantil,  trata-se de uma ajuda de custo no valor de R$ 620,00 (seiscentos e
vinte reais), em 1 (uma) prestação, a trabalhadora que vier a dar à luz ou adotar filho menor, ou
ao trabalhador que vier a adotar filho menor, desde que posterior a sua data de filiação. 

O auxilio nascimento é um BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA O TITULAR que, deverá apresentar a
documentação solicitada pelo SUEESSOR. 

2)  Auxilio Doença no valor de R$ 315,00

O Auxílio Doença, trata-se de uma ajuda de custo no valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze
reais),  limitado ao período de 180 dias e 01 (uma) vez por ano, ao trabalhador acometido por
acidente de trabalho e afastado pelo INSS, por período superior a 90 dias, pelo código B-91
(auxílio doença acidentário), mediante comprovação documental para o sindicato profissional do
preenchimento de tais condições;

O auxilio doença é um BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA O TITULAR que deverá ter no mínimo, 
3 (três) meses de associação. 
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3)  Auxilio Funeral  no valor de R$ 3.150,00

Em caso de falecimento do (a) associado (a) , os dependentes e/ou familiares poderão solicitar o
Auxilio Funeral no valor de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), mediante comprovação
documental para o sindicato profissional do preenchimento de tais condições;

O auxilio doença é um BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA O TITULAR que deverá ter no mínimo, 
3 (três) meses de associação. 



Benefícios Sociais aos 

Associados SUEESSOR
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 Assessoria Jurídica 

 
O departamento jurídico do SUEESSOR, conta com uma equipe altamente preparada, sempre
interessada em oferecer o melhor direcionamento às causas relacionadas aos trabalhadores
associados que, compreende desde orientações e esclarecimentos de dúvidas, até a propositura
de ações judiciais nas áreas: trabalhista, familiar e previdenciária. 

Com objetivo de assegurar a defesa e cumprimento de todos os direitos, as ações (judiciais ou
extrajudiciais) propostas pelo SUEESSOR, são acompanhadas pelos advogados em todas as suas
fases. E os associados podem ter acesso aos resultados, através dos plantões realizados
pessoalmente em nossa sede. 

BENEFÍCIO EXCLUSIVO PARA O TITULAR , gratuito para área trabalhista e com descontos
especiais nas áreas familiar e previdenciária.  Agendamento a partir do primeiro desconto
em folha ou mediante ao pagamento da primeira mensalidade  à vista. 

Horário de Atendimento dos Plantões 
 

Área Trabalhista e Familiar
 

As quintas no horário das 09H00 às 16H00. 
 

Com Dra. Lilian Bisaro e/ou Dr. Flávio Bezerra. 
 

Área Previdenciária 
 

As sextas no horário das 09H00 às 12H00.
 

Com Roberto Dias.
 

Informações Gerais 
 

O plantão jurídico funciona na sede do Sindicato
 na Rua General Bittencourt, 582 – Centro – Osasco/SP.

 
Agendamento pelo telefone: 11.3652-3390 

Ou WhatsApp: 11.94182-5124
 



 
Desde sua fundação, em 2002, o SUEESSOR disponibiliza em sua sede, um moderno
e equipado consultório odontológico para realização de tratamento básico e gratuito
dedicado a todos os trabalhadores. E, exclusivamente para os associados, este
tratamento se estende aos seus dependentes legais.

Unidade de Osasco (Sede)

Rua General Bittencourt, 582, Centro - Osasco/SP.

Agendamento pelo telefone: 11.3652-3390
Ou WhatsApp: 11. 94271-9792

Horário de Atendimento 

De segunda a quinta – das 08H00 às 15H00
De sexta – das 08H00 às 13H30

Em Itapevi, Na Clinica de Odontologia SABÓIA 

Rua Cristino Gonzales, 17, Jardim Nova Itapevi, Itapevi/ SP.

Agendamento pelo telefone: 11.4774-2988

Horário de Atendimento 

De segunda a sábado – das 09H00 às 18H00

 

Benefícios Sociais aos

Associados SUEESSOR
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Tratamento Odontológico Gratuito

Agendamento para titulares e
dependentes legais (cônjuge e filhos
até 20 anos, 11 meses e 29 dias)  a
partir do primeiro desconto em folha ou
mediante ao pagamento da primeira
mensalidade  à vista. 



 

Atendimento humanizado e acesso aos melhores exames laboratoriais e de imagem da
região, para associados e dependentes. 

Eu não pago nada pelas consultas?

As consultas, não.

Isso, porque o atendimento com as especialidades médicas existentes na clínica, já estão
inclusas no valor da mensalidade associativa do Sindicato que, atualmente é de R$ 30,00
(por mês). Neste valor, já estão inclusas as consultas para os associados e seus
dependentes legais (cônjuge / filhos até 20 anos, 11 meses e 29 dias ou filhos até 23
anos anos, 11 meses e 29 dias, desde que cursando ensino superior).

Onde são realizadas as consultas? 

Na Rua General Bittencourt, 622, Centro, Osasco / São Paulo.
Horário de Funcionamento: De segunda a sexta, das 08h00 às 17h00.
Agendamento de consultas pelo telefone: 11. 4557-7240

Quais as especialidades?

1. Cardiologia;
2. Clínico Geral;
3. Dermatologia;
4. Geriatria;
5. Ginecologia;
6.Ortopedia;                                  
7. Pediatria;
8. Urologia;
9. Vascular;

** Especialidades sujeitas a alterações**

Benefícios Sociais aos

Associados SUEESSOR
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Ambulatório Médico: "SUEESSOR, cuidando de quem cuida! 



 

Eu não pago nada pelos exames?

Você e seus dependentes terão descontos exclusivos nos exames laboratoriais, assim
como, nos exames de imagem no laboratórios parceiros do benefício. 

Onde serão realizados os exames?

Exames laboratoriais realizados no LABORATÓRIO ALPHA CLIN

Rua Salem Bechara, nº 143, Centro, Osasco – SP
Telefones para agendamento dos exames: (11) 2284-5566 / (11) 95453-4174
(WhatsApp)
Site:https://www.alphaclin.com.br/

Exames de imagem realizados na OSASCO IMAGEM

Rua Eloy Cândido Lopes, 355 – Osasco – SP – 06010-130
Telefones para agendamento dos exames: (11) 2284-3838 / (11) 97400-3774
(WhatsApp)
Site: https://www.osascoimagem.com.br/

Benefícios Sociais aos 

Associados SUEESSOR
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Agendamento a partir do primeiro desconto em folha ou mediante ao pagamento
da primeira mensalidade  à vista. 

Ambulatório Médico: "SUEESSOR, cuidando de quem cuida! 

https://www.alphaclin.com.br/
https://www.osascoimagem.com.br/


 

Localizados em sua sede, o SUEESSOR, possui duas opções de espaço para realização
dos eventos de associados e de seus dependentes legais.

Espaço de Eventos Diretor Luiz Cláudio Bernardo

Com capacidade para setenta pessoas, o Espaço de Eventos , disponibiliza mesas e
cadeiras, ar condicionado, iluminação, aparelhos sonoros, cozinha e freezer. 

Espaço Gourmet  

Com capacidade para 50 pessoas, o espaço conta com uma estrutura composta de
churrasqueira, forno de pizza, mesas de pebolim e ping-pong. 

Local

Rua General Bittencourt, 582 - Centro - Osasco/SP.
Reservas através do telefone: 11.3652-3390 ou WhatsApp: 11.94182-5124

 

Benefícios Sociais aos

Associados SUEESSOR
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 Espaços para Eventos 

Reserva a partir do primeiro desconto em folha ou mediante ao pagamento da primeira
mensalidade à vista e assinatura dos termos de utilização. Ressaltamos que, é cobrada uma
taxa de uso destinada a higienização do local (sujeita alteração).

ATENÇÃO!!
EM DECORRÊNCIA DA COVID 19, 

AS RESERVAS ESTÃO SUSPENSAS.
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 Spaço Beleza SUEESSOR

O “SPAÇO BELEZA SUEESSOR” oferece aos trabalhadores serviços de: manicure,
depilação, designer de sobrancelha, cabeleireiro (unissex) e massagista. 

Os associados, assim como seus dependentes legais, possuem valores diferenciados em
todos os serviços oferecidos pelos melhores profissionais de mercado.

 

Agendamento a partir do primeiro desconto em folha ou mediante ao pagamento da
primeira mensalidade  à vista. 

Local

Rua General Bittencourt, 582 - Centro - Osasco/SP.
Agende seu horário através do telefone: 11.3652-3390 



 

Benefícios Sociais aos

Associados SUEESSOR
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Clubes  Parceiros Com Entrada Gratuíta

1) Clube de Campo SIMTRATECOR

Para associado SUEESSOR e seus dependentes legais (Cônjuge e filhos até 16 anos, 11 meses
e 29 dias) a entrada e utilização das piscinas do clube é gratuita. Nos demais casos de filhos acima
da idade permitida ou convidados, os valores serão cobrados de acordo com a tabela vigente do
clube. 
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Clubes  Parceiros Com Entrada Gratuíta

2) CeFoL - Centro de Formação e Lazer 

Considerado um dos centros de lazer mais completos do Estado, com piscina, tubo-
água, lago, deck-bar, quiosques, estacionamento, lanchonete, quadras futsal e futebol,
o CEFOL, conta com uma ampla área verde, ideal para piqueniques em família.

Para o associado SUEESSOR e seus dependentes legais a entrada no clube é gratuita e
para utilização da piscina e é cobrado somente o valor da avaliação (por pessoa). 
A avaliação para uso da piscina é realizada por um técnico de enfermagem e fica válida por
90 dias.
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Como faço para utilizar os clubes? 

Para usufruir deste benefício, basta que o associado interessado solicite uma
autorização na sede do SUEESSOR ou através do telefone: 11.3652-3390 e do
WhatsApp: 11.94182-5124, de quarta a sexta-feira, no horário das 08H30 às 15H45.

As autorizações devem ser solicitadas com no mínimo 48 horas de antecedência da
data escolhida. 

As autorizações poderão ser solicitadas a partir do primeiro desconto em folha ou
mediante ao pagamento da primeira mensalidade  à vista. 

Parceria com a Mafisa Turismos 

Desde 2009 no mercado, a Mafisa Turismo é considerada uma das maiores e melhores
empresas do seguimento hoteleiro operando na área de  reservas em colônias, hotéis, pousadas,
pacotes aéreos nacionais e internacionais, cruzeiros marítimos entre outros. 

Associados SUEESSOR e dependentes legais, tem vantagens exclusivas nos pacotes da Mafisa. 

Salvador

Porto Seguro 

Beto Carreiro World 

Bonito/MS

Para informações sobre locais, valores, descontos  e formas de pagamento, o
associado deverá entrar em contato com Cristina, Representante Comercial -
através do WhatsApp: 11. 98828-8614 

Os descontos poderão ser solicitados a partir do primeiro desconto em folha ou mediante ao
pagamento da primeira mensalidade  à vista. Lembrando que, as reservas devem ser
confirmadas e realizadas com antecedência a data escolhida..



40% nos cursos de graduação 
e pós graduação, 

para associados e dependentes.
Informações: 

11 95716-5416 (Tatiane)
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Parcerias Com Descontos Exclusivos 

1) Parques e Cinema

Parque Aquático

2) Cursos e Universidades 

Os ingressos devem ser solicitados com no mínimo 48 horas de antecedência da data escolhida, através do telefone:
11.3652-3390 ou através do WhatsApp: 11.94182-5124, de quarta a sexta-feira, no horário das 08H30 às 15H45.

Retirada: Rua General Bittencourt, 582, Centro, Osasco/SP -  (SEDE do SUEESSOR)

Mais informações: 11.3652-3390 ou 11.94182-5124 (WhatsApp). 

Unidade Santo Amaro
15% para associados e dependentes.

Informações: 5521-5847
5522-1533 ou 11.94873-0486

Unidades Alphaville (Barueri),
Cotia, Granja Viana, Osasco

Centro, Vargem Grande Paulista
e Vila dos Remédios

30% para associados e
dependentes.

Informações: 4003-3599



30% nos cursos preparatórios para 
OAB para associados e dependentes.

Informações: 3683-9432 /
 11.4623-2644 ou 11.94513-0422
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RG 
Cursos de Capacitação

Capacitação em: Cuidador de
Idosos, Berçarista, Babá,

Punção Venosa.
Informações: 

11. 4237-6727 / 11.99596-9301

20% de desconto nas
mensalidades, para crianças

de 08 à 17 anos. 
Informações: 11.98364-3933

10% de desconto nas
mensalidades para Associados.

Informações: 0800 702 0500

3) Produtos e Serviços 

Descontos Especiais  
para Associados.

Informações: 11.98569-9023 (Mariane)

Acessórios ROJO
10% de desconto em todos os produtos.

Informações: 11.4311-9233 
ou 11.96391-7523

Disk Carreto 
Descontos Especiais Para Associados.
Informações: 11.99775-2672 (Marcos)

20% de desconto nos produtos e serviços
para Associados.

Informações:11.3681-9170  
11.3654-0353 ou 11.97703-1544

 
São Paulo - FASHION HAIR

Descontos Especiais  
para Associados.

Informações: 11.3682-6927 ou
11.97268-5658 (Manoel)

Entre 5% e 10% de desconto 
para associados e dependentes.

Informações: 11.93035-1966 (Karina)
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4) Saúde 

Exames a partir de R$ 27,00 
para Associados e dependentes.

Informações:11.3173-3550 ou
11.94196-9113

Exames a partir de R$ 80,00 
para Associados e dependentes.

Informações:11.4553-7571
11.4553-7572 ou 11.97571-3542

Descontos Especiais  
para Associados.

Informações: 11.3699-4245
11.3683-0630

Exames a partir de R$ 30,00 
para Associados e dependentes.

Informações:11.3651-9330

Descontos Especiais  
para Associados e dependentes.

Informações: 11.3681-8826

Descontos Especiais  
para Associados e dependentes.

Informações: 11.2284-6500

Descontos Especiais  
para Associados.

Informações: 11.3682-7549

As condições especiais, poderão ser solicitadas a partir do primeiro desconto em folha ou
mediante ao pagamento da primeira mensalidade  à vista. 

A comprovação da condição de associado, é solicitado de acordo com as diretrizes de cada
parceria. 
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Excursões Com Descontos Especiais 

1) Lambari-MG

Além de seus pontos turísticos históricos, a cidade é bastante procurada pelas suas
destacadas belezas naturais, clima e principalmente por sua ÁGUA MINERAL, esta, eleita
como a 3ª melhor do mundo na cura de diversas doenças. 

Há, originalmente, sete fontes dentre as quais a Nº 1 e Nº 2 compõem a maior fonte de água
mineral naturalmente gasosa do mundo.



 

Localizada em Caraguatatuba - Litoral Norte de São Paulo, a Ilha, é cercada pelo Rio
Juqueriquerê e considerada um privilégio para os pescadores e visitantes, devido a sua
reserva ambiental de muito verde e belas paisagens. 

Um verdadeiro paraíso tropical!

Hospedagem

Além de uma programação especial, os participantes sempre podem usufruir de uma
sensacional estrutura oferecida pelo “Praia Hotel” composta de:

– Parque aquático;
– Pedalinho;
– Sauna;
– Sala de ginástica;
– Restaurante;
– Churrasqueiras;
– Campo de Futebol;
– Quadras de vôlei, tênis e futsal;
– Loja de conveniências;
– Salão de jogos;
– Salões de eventos;
– Pista de Skate;
– Quartos para seis pessoas com TV, frigobar, banheiro individual e ar condicionado;
– Ambulatório e muito mais!

Benefícios Sociais aos 
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2) Ilha Morena -SP
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Reservas

As reservas incluem transporte, hospedagem e refeição completa.

Formas de Pagamento 

Em até 3 X no cartão.

Informações e reservas: 11.3652-3390 ou 11.94182-5124 (whatsapp)

 

Os descontos e as reservas poderão ser solicitados, dentro das datas programadas para as excursões, a
partir do primeiro desconto em folha ou mediante ao pagamento da primeira mensalidade  à vista. 
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De acordo com estatuto do Sindicato, são considerados dependentes legais:

A) Cônjuge e filhos até 20 anos, 11 meses e 29 dias; Salvo nos casos de utilização do
"Ambulatório Médico: SUEESSOR, Cuidando de Quem Cuida!" - que o filho universitário é
considerado dependente até 23 anos, 11 meses e 29 dias. 
B) Caso o (a) associado (a) ainda seja solteiro (a), sem filhos e resida com os pais, estes serão
considerados os seus dependentes.

Quais são os benefícios assegurados aos dependentes legais? 

 Atendimento gratuito em ambulatório com especialidades médicas;
Atendimento gratuito em tratamento odontológico básico;
Descontos em viagens promovidas pela MAFISA Turismos; 
Descontos nos ingressos de parques e cinema;
Descontos no Spaço Beleza SUEESSOR;
Descontos nas excursões promovidas pelo SUEESSOR; 
Exames laboratoriais e de imagem com descontos especiais;
Utilização dos espaços de eventos com o pagamento da taxa de uso; 
Usufruir dos clubes parceiros, de acordo com as regras administrativas destes;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quais são documentos devem ser apresentados por mim e pelos meus
dependentes para utilização destes benefícios?

1 Ao preencher ficha associativa, o associado deverá apontar o nome, data de nascimento e
grau de parentesco;
2. Em casos de união estável, o associado deverá preencher uma declaração, validando a
informações; 
3. Nos casos de guarda, cópia do documento original;
4. Para utilização dos benefícios, o dependente deverá apresentar a documentação solicitada
pela triagem de cada departamento do SUEESSOR ou da administração de cada parceira; 

Os dependentes poderão usufruir desses benefícios,  a partir do primeiro desconto em
folha do associado ou mediante ao pagamento da primeira mensalidade  à vista. 
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E se eu quiser incluir alguém da minha família que não seja considerado um
dependente legal?

Sim, você poderá incluir. Toda via, este é considerado um agregado e lhe será cobrado e
acrescentado em sua mensalidade associativa, uma taxa mensal de R$ 10,00 (por pessoa). 

Quem são considerados agregados?

Todos aqueles que possuam grau de parentesco.

Exemplo: filhos a (partir dos 21 anos), mãe, pai, enteados, avós, tios (as), sobrinhos (as), irmãos, etc. 

Quais os direitos dos agregados?

1.Consulta médica gratuita;
2. Atendimento odontológico básico; 
3. Desconto nos exames laboratoriais e de imagem.

Os agregados poderão usufruir desses benefícios,  a partir do primeiro desconto em
folha do associado ou mediante ao pagamento da primeira mensalidade  à vista. 



 

 Condição de Associado 

Página 21.

Para comprovação da condição de associado do SUEESSOR, o trabalhador poderá baixar
sua carteirinha virtual, através do aplicativo do PlayStore ou apresentar holerite com o
desconto da mensalidade associativa. 

Comprovação de sócio 



 

Com quem devo falar?
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Em casos de dúvidas sobre convenção e/ou acordo coletivo, direitos trabalhistas ou denuncias?
Fale com a DIRETORIA 

Antonio Gervásio Rodrigues
Cel / WhatsApp: 11.98593-9592

E-mail: vp@sueessor.org.br
Presidente SUEESSOR 

Juarez Henrique de Paulo
Cel / WhatsApp: 11.98593-9603
E-mail:juarez@sueessor.org.br
Vice-Presidente SUEESSOR 

Donizete Aparecido Manoel
Cel / WhatsApp: 11.97088-8587

E-mail:donizete@sueessor.org.br
Secretário Geral SUEESSOR 

Amilton A. Moura Rodrigues
Cel / WhatsApp: 11.97043-1010

E-mail: amilton@sueessor.org.br
Primeiro Secretário SUEESSOR 

Noêmia Telles de Oliveira 
Telefone: 11.3652-3390

E-mail: adm@sueessor.org.br
Diretora Financeira SUEESSOR 

Fábio Ribeiro Aragão 
Cel / WhatsApp: 11.95555-4413
E-mail: adm@sueessor.org.br

Diretor Financeiro SUEESSOR 

Amélia Pereira Matos 
Cel / WhatsApp: 11.99842-3242

E-mail: amelia@sueessor.org.br
Diretora Social SUEESSOR 

Orlando Faustino  
Cel / WhatsApp: 11.973329-6586

E-mail: orlando@sueessor.org.br
Diretor de Esportes SUEESSOR 

Luciana Pereira Santos
Telefone: 11.3652-3390

E-mail: luciana@sueessor.org.br
Diretora de Comunicação

SUEESSOR 

José Aparecido Nascimento
Telefone: 11.3652-3390

E-mail: jose@sueessor.org.br
Diretor SUEESSOR 

Contatos SUEESSOR 

Cadastro / Financeiro SUEESSOR 
Cel / Whatsapp: 11.98593-9608 
E-mails: cadastro_empresas@sueessor.org.br
ou atendimento_empresa@sueessor.org.br 

Comunicação SUEESSOR 
Cel / Whatsapp: 11.99780-4889
E-mail: camila.imprensa@sueessor.org.br 

Recepção Geral SUEESSOR 
Telefone: 11.3652-3390
Cel / Whatsapp: 11.94271-9792
E-mail: contato@sueessor.org.br 

Sindicalização 1 - SUEESSOR 
Cel / Whatsapp: 11.94182-5124
E-mail: sindicalizacao@sueessor.org.br 

Sindicalização 2 - SUEESSOR 
Cel / Whatsapp: 11.94395-9500
E-mail: sindicalizacao@sueessor.org.br 
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Site: www.sueessor.org.br Facebook: www.facebook.com/sueessor

Instagram: www.instagram.com/sueessor Aplicativo do SUEESSOR no PlayStore

https://www.sueessor.org.br/
https://www.facebook.com/sueessor
https://www.instagram.com/sueessor/


Esta é uma publicação do 
Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região

 
Edição 001/2022 - Manual do Usuário 

Jornalista Responsável : Camila Mendes, Mtb:  74627/SP
Diretora de Comunicação: Luciana Santos / Revisão: Donizete Aparecido Manoel 

 
Endereço: Rua General Bittencourt, 582, Centro, Osasco/SP.

CEP:  06016-045 / Telefone de Contato: 11.3652-3390 
Site: www.sueessor.org.br 


