Relatório Solicitação de Informações - Esic
ENTRE AS DATAS 01/06/2020 - 30/06/2020
Protocolo

237/2020

236/2020

235/2020

Solicitante

FARMACIA REANAFARMA

ANA CAROLINA Ternes
Quadrado

Ariane Felzke Vorpagel

Data Solicitação

24/06/2020

14/06/2020

11/06/2020

Detalhes da solicitação
Boa tarde! tenho que dar baixa na minha RT a
taxa já foi paga o formulário de baixa já foi
preenchido. também já foi dado baixa na minha
carteira de trabalho além desses documentos
citados acima preciso de mais alguma coisa?
Outra coisa vai ser trocado o cnpj e a razão
social quais os documentos necessários para
dar baixa na razão da RENAFARMA? favor
responde no e-mail: jadnacrf@hotmail.com att:
Jadna
Bom dia, Estou providenciando os documentos
necessários para minha nova contratação. Me
pediram um documento que comprove que
minha anuidade está paga. Chamaram de
"Certidão de quitação de anuidade". Vocês tem
como me enviar este documento por e-mail?
Grata, Ana Carolina.

Olá, gostaria de saber onde consigo a certidão
negativa de debitos. Att. Ariane Felzke

Data da Resposta

Resposta

25/06/2020

Prezado(a), Seu pedido foi enviado ao Departamento
de Registro. Aguarde que em breve lhe será enviado
um retorno. Para demais informações, os contatos do
setor de registro poderão ser feitos pela url:
"http://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/" Att. Depto de
Informática.

15/06/2020

Prezado(a), Sua demanda foi redirecionada para o
setor financeiro. Aguarde que em breve estará
recebendo por e-mail. Para acompanhamento caso seja
urgente, os contatos são: pela url
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/". Att.
Depto de Informática.

12/06/2020

Prezado(a), Sua demanda foi redirecionada para o
setor financeiro. Aguarde que em breve estará
recebendo por e-mail. Para acompanhamento caso seja
urgente, os contatos são: pela url
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/". Att.
Depto de Informática.

234/2020

Jairo thiago freitas da silva

10/06/2020

Boa noite, perdi minha carteira do conselho e
minha RG, a delegacia não tem agenda na
pandemia para tirar outro RG por enquanto,
gostaria de algum comprovante que me
identificasse só para pelo menos eu assinar
uma distribuidora que pedem algum
comprovante que estou inscrito no conselho,
obrigado.

12/06/2020

Prezado(a), O serviço referente a "Certidão de
Inscrição Profissional" está disponível na url:
"http://crfsc.gov.br/certidoes-diversas/". Caso necessite
de algo diferente, fale com o Setor de Registro pela url:
"http://crfsc.gov.br/contato-departamento-de-registro/",
descrevendo com clareza sua situação. Att. Depto de
Informática

