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Local de trabalho    Vagas
Central (Sabesp)     1
EPC/Laboratório/Adução (Sabesp)  1
Divisional Santos (Sabesp)   1
Saboó (Sabesp)     1
Cubatão (Sabesp)    1
Guarujá (Sabesp)     1
Bertioga (Sabesp)    1
Praia Grande (Sabesp)    1
Mongaguá (Sabesp)    1
São Vicente (Sabesp)    2
Peruíbe (Sabesp)     1
Itanhaém (Sabesp)    1
Itariri/P. Toledo/Juquiá/Miracatu (Sabesp) 2
Registro/Sete Barras (Sabesp)  4
Jacupiranga/Cajati (Sabesp)   1
Eldorado/B. Turvo/Iporanga (Sabesp) 1
Iguape/Ilha Comprida (Sabesp)  2
Pariquera Açú/Cananeia (Sabesp)  1
Agência Santos/Cubatão (Cetesb)  1
Cembra (Santos)     1
Cedri (Itariri)     1
Cteep (Cubatão)     1
Start (São Vicente/Praia Grande)  1
EA Santos (CPFL)    1
Agência Ana Costa (CPFL)   1
Agência/EA São Vicente (CPFL)  1
Agência/EA Praia Grande (CPFL)  1
Agência/EA V.Carvalho/Cubatão (CPFL) 1
Aposentados (sede)    12
Aposentados (subsede)    5

9º Congresso do Sintius
será realizado em março

O Sindicato dos Urbanitários de Santos e 
Região (Sintius) realizará nos dias 17, 18 e 19 
de março o 9º Congresso dos Urbanitários, nas 
dependências da Colônia de Férias Ministro 
João Cleófas, em Caraguatatuba (SP). 

O objetivo do evento é debater alterações 
estatutárias da instituição, promover a 
discussão das questões fundamentais e 
aprimorar as estratégias de conscientização, 
mobilização e organização da categoria, 
definindo uma estratégia de luta e mudanças 
na estrutura interna da entidade.

Os associados da ativa e aposentados que 
quiserem participar como congressistas devem 
fazer inscrição de 1º a 9 de fevereiro na sede do 
Sindicato, em Santos, das 8 às 17 horas, bem 
como na subsede de Registro das 8 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas. Os interessados devem 
estar munidos da Carteira de Trabalho ou da 
ficha de atualização cadastral da empresa.

No total, serão 51 congressistas escolhidos 
pela própria categoria para participar do 
evento. Isso ocorrerá mediante votação nos 
locais de trabalho onde o número de candidatos 
for superior ao total de vagas. As eleições nas 
unidades de trabalho acontecerão nos dias 15 e/
ou 16 de fevereiro, das 8 às 17 horas.  

O Congresso contará ainda com a 
participação dos integrantes da Diretoria 
Plena e do Conselho Fiscal. Venha participar 
de mais esse importante capítulo da história 
do Sintius e discutir os rumos do Sindicato 
para os próximos anos. 

 Distribuição de vagas para os
congressistas a serem eleitos


