
anos e é uma das tantas que 
lotam o espaço de um armário 
na entrada do espaço.

De acordo com a coordena-
dora da agência local, Fabiane 
Krainovic, os servidores da 
unidade reali-
zam, em média, 
30 atendimentos 
diários, sendo 
este um dos ser-
viços mais so-
licitados. “Não 
sabemos se por 
esquecimento 
ou porque pedi-
ram e acabaram 
deixando para 
trás. Mas pedi-
mos que quem 
fez a solicitação que venha 
aqui retirar. Não tem nenhum 
custo. É só vir aqui com um 
documento de identidade que 
daremos toda a orientação 
necessária”, afirma.

TEMPO DO EPA

CAROLINA ALMEIDA 
redacao@jornalarauto.com.br

Quem já teve aula de caligrafia levanta a mão. 
Aqueles cadernos diferentes nas linhas, para que cada 
palavra fosse desenhada como uma obra de arte. Pois 
o registro de hoje desta coluna vem do amigo Ivênio 
Mueller, que encontrou o caderno de “Calligraphia”, de 
1925, e o livro de exercícios de sua mãe, do tempo de 
estudante. O nome dela, Margarida Becker, consta no 
livro. Ela estudava em Santa Cruz do Sul, no “colégio 
das Irmãs”, o Sagrado Coração de Jesus.

Se você tem registros antigos para compartilhar, 
de livros, cadernos, fotografias, objetos usados na sala 
de aula, a famosa “Recordação escolar”, compartilhe. 
O Epa agradece!

Mil carteiras estão 
esquecidas no SINE
Documento mais 
antigo foi solicitado 
em 2009 e comemora 
aniversário de 10 
anos na agência de 
Santa Cruz do Sul 

Emissão de Carteira de Trabalho não tem custo 

POR QUÊ?

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

Seja primeira ou segun-
da via, retirar a Cartei-
ra de Trabalho e Previ-

dência Social (CTPS) é uma 
tarefa simples, se comparada 
a outros tipos de documentos, 
e sem custos. Ainda assim, 
há pelo menos mil carteiras 
aguardando os donos na 
agência da Fundação Gaúcha 
do Trabalho e Ação Social 
(FGTAS) e do SINE de Santa 
Cruz do Sul. A mais antiga 
delas, solicitada em 2009, já 
comemora aniversário de 10 
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“

”

Pedimos que quem 
fez a solicitação que 

venha aqui retirar. Não 
tem nenhum custo. 
É só vir aqui com 
um documento de 

identidade.

FABIANE KRAINOVIC
coordenadora do SINE 

Santa Cruz

Quais documentos devem ser levados para a
confecção da Carteira de Trabalho?

1ª via: certidão de nascimento, casamento ou aver-
bação de divórcio, carteira de identidade (RG) e CPF 
originais. 

2ª via: além destes documentos, é necessário levar o 
Boletim de Ocorrência referente à perda, extravio ou 
roubo, fornecido pela Polícia Civil, além de número e 
série da CTPS anterior.

PARA CONFECÇÃO DA CTPS

CAROLINA ALMEIDA

Quando se faz a solicitação 
de uma carteira de trabalho, o 
prazo mínimo para a retirada 
é de 15 dias úteis e não há 
prazo máximo. O documento 
gratuito habilita o profissio-

nal a ingressar 
n o  m e r c a d o 
d e  t r a b a l h o 
formal, garan-
tindo direitos 
sociais como 
aposentadoria, 
seguro-desem-
prego, recolhi-
mento do Fun-
do de Garantia 
por Tempo de 
Serviço (FGTS) 
e auxílio mater-

nidade, entre outros benefí-
cios da Previdência Social. A 
Agência FGTAS Sine de Santa 
Cruz fica na rua Marechal 
Floriano, 907, no Centro. O 
telefone para contato é (51) 
3711-2622.

EM VERA CRUZ
A Carteira de Trabalho 

que está há mais tempo no 
SINE de Vera Cruz é datada 
de 2017. Conforme a agên-
cia local, no município se 
tem o hábito de ligar para o 
trabalhador e avisar que o 
documento chegou. De 2017, 
por exemplo, ainda tem sete 
carteiras; de 2018 tem nove; 
além das emitidas neste ano.


