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SOLIDARIEDADE. A arrecadação que os 
Jovens Urbanitários fizeram, encerrada no dia 31 
de janeiro, para ajudar as vítimas do incêndio re-
gistrado, no início deste ano, no Caminho São Se-
bastião, em Santos, foi entregue ao Fundo Social 
de Solidariedade do Município, que fará a distri-
buição, atendendo a necessidade das famílias que 
tiveram perdas decorrentes do fogo.
No total, foram arrecadados 651 itens de produtos 
mais necessários, atualmente, pelos desabrigados. 
Entre eles: roupas e fraldas infantis, leite em pó, 
produtos de higiene pessoal e de limpeza, além 
de trocadores de fraldas. 
A equipe de Jovens Urbanitários agradece as doa-
ções e o envolvimento de todos aqueles que par-
ticiparam da campanha. 

Thabata Guerreiro

9º Congresso dos Urbanitários será
realizado nos dias 17, 18 e 19 de março P. 8

O ano de 2017 começou a todo 
vapor e a Diretoria do Sindicato dos 
Urbanitários (Sintius) dá início às pri-
meiras reuniões setoriais nas unidades 
da Sabesp da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira neste mês. O objetivo 
é ouvir as demandas dos trabalhadores 
e construir as pautas de reivindicações 

que serão entregues às empresas. As 
assembleias de aprovação das pautas 
acontecem ainda este mês na Cetesb e 
na Cembra-Gerconsult. A campanha 
salarial não será nada fácil. Por isso, a 
unidade da categoria é fundamental 
para a conquista de bons Acordos Co-
letivos de Trabalho. Ps. 2 e 8
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Manter as contas em ordem 
é fundamental para avançar
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Evandro da Silva Carvalho
é secretário de Finanças do Sintius

Palavra do presidente Palavra do diretor

Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, 
o Platini, é presidente do Sintius

Sindicato está na luta por 
melhorias na Sabesprev 

Correção do salário mínimo
a partir de 1º de janeiro de 2017
Os aposentados e pensionistas que recebem do 
INSS até um salário mínmo tiveram reajuste de 
6,47%. Com isso, o piso passou de R$ 880,00
para R$ 937,00. Para quem recebe mais de um
salário mínimo, a correção foi de 6,58%. Agora, 
o teto dos benefícios do INSS é de R$ 5.531,31

A Secretaria de Finanças tem um 
papel importante para o bom funciona-
mento de qualquer sindicato. O nosso 
objetivo é sempre buscar o equilíbrio 
entre as receitas e as despesas para con-
seguir arcar com os compromissos do 
dia a dia e, ao mesmo tempo, ampliar o 
patrimônio da instituição e fazer novos 
investimentos em prol da categoria.

O trabalho da pasta está muito 
interligado com a Secretaria de Admi-
nistração. Essa parceria é fundamental 
para ajustar as contas. Graças à essa sin-
tonia, foi possível fazer algumas econo-
mias para realizar pequenas reformas e 
adequações em nossa sede, assim como 
substituir o veículo de remoção por um 
automóvel mais adequado.

Uma das nossas metas é trabalhar 
cada vez mais e melhor para que pos-
samos ampliar o número de associados 
tanto da ativa, como aposentados e pen-
sionistas. Um número maior de traba-
lhadores contribuindo com o Sindicato 
é fundamental para custear as despesas 
do dia a dia da instituição, a manuten-
ção da sede e da subsede de Registro e o 
pagamento da folha de pagamento dos 
funcionários e prestadores de serviço.

Com um número maior de asso-
ciados, é possível diminuir gradativa-
mente os recursos oriundos da Con-
tribuição Assistencial e do Imposto 
Sindical para novos investimentos e 
melhorar a estrutura de trabalho em 
benefício da categoria.

A melhor forma para atrair novos 
associados é com muito trabalho, como 
vem fazendo a Diretoria que assumiu 
o Sintius, em dezembro de 2015. E os 
números demonstram que estamos no 
caminho certo. 

Nesse período, o Sindicato ganhou 
um número de associados três vezes 
maior do que o total de pedidos de des-
filiação nesse período. Foram 118 novos 
associados, sendo 22 aposentados ou 
pensionistas, contra 42 desligamentos.

Os números servem como um estí-
mulo a mais para seguirmos com afinco 
a fim de representar bem os urbanitá-
rios, que colocaram esse voto de con-
fiança no trabalho da atual Diretoria. 

Aposentados e pensionistas

Inscrições abertas 
para a nova edição
da Festa Tropical

Dezembro é o mês de celebra-
ções para os urbanitários. Afinal, é 
o período do ano quando acontece a 
tradicional Festa Tropical, na Colô-
nia de Férias Ministro João Cleófas, 
em Caraguatatuba.

A edição de 2017 já está marca-
da: será dos dias 7 a 11 de dezembro. 
Garanta já sua presença para poder 
se divertir, dançar e aproveitar mo-
mentos de lazer ao lado dos amigos 

e familiares.
As inscrições podem ser feitas 

na sede do Sintius às quartas-feiras, 
das 10 às 11 horas, a partir do dia 15, 
com Acácio. 

Mais informações sobre o evento 
podem ser obtidas na secretaria do 
Sindicato, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas, pelo telefone (13) 
3226-3200 e com Acácio pelo telefo-
ne (13) 99741-3450.

À medida que a idade vai chegan-
do, muitas preocupações passam pela 
cabeça dos trabalhadores. Uma delas 
é garantir um valor de aposentadoria 
decente. Nesse sentido, muitos traba-
lhadores vêm encontrando dificulda-
des para contribuir com os planos de 
previdência complementar.

Por exemplo, muitos companhei-
ros da Sabesprev que permaneceram 
no Plano BD começaram, em dezem-
bro, a ter de contribuir mais, devido 
ao início da cobrança da contribuição 
extraordinária para pagamento do 
déficit de cerca de R$ 850 milhões. 

O problema é que o valor descontado 
de muitos trabalhadores está sendo eleva-
do, o que gerou reclamações da categoria. 
Para reverter esse quadro, o Fórum das 

Entidades está sendo reorganizado para 
debater medidas judiciais e até mesmo 
ações administrativas para amenizar a si-
tuação para os companheiros da Sabesp.

Estamos empenhados em voltar a 
negociar com a Sabesprev a possibili-
dade de criar uma nova modalidade de 
plano previdenciário e até mesmo so-
licitar à Previc a abertura de um novo 
plano para possíveis migrações.

Por falar na Sabesp, no próxi-
mo dia 14, haverá uma audiência de 
conciliação no TRT sobre dois itens 
importantes: reajuste dos valores da 
cesta básica e a alteração dos critérios 
do Plano de Cargos e Salários (PCS).

Defendemos o pagamento de um 
valor justo para a cesta básica. Pedimos 
que o acréscimo salarial referente à apli-
cação de verba de 1% para movimenta-
ção de pessoal seja limitado a 5% para 
assim beneficiar mais trabalhadores.

Por fim, quero ressaltar que o 
momento deve ser de unidade entre 
os trabalhadores. Afinal, estamos em 
um momento delicado do ponto de 
vista econômico e trabalhista. Tere-
mos de ter muita habilidade nas ne-
gociações para evitar retrocessos.

Para fortalecer as negociações, es-
tamos em conversas antecipadas com 
as empresas a fim de estabelecer nossa 
estratégia de luta, que será traçada e 
executada em conjunto com as de-
mais entidades sindicais. 

CADASTRO
Mantenha seu cadastro atualizado junto à 

SAAP, porque esse é o nosso meio seguro de 
entrar em contato com você e seus familiares. 
Ligue para nós nos telefones (13) 3226-3200 

ramais 3207 ou 3215 ou no celular do respon-
sável pela SAAP, o Sivoca, (13) 99712-4937.
O contato também pode ser pelos e-mails

 silviosivoca@hotmail.com e
secretariasintius@gmail.com

Festa dos aniversariantes 
de fevereiro será no dia 24

Thabata Guerreiro

A última festa dos aniversariantes ocorreu no dia 31 de janeiro

A Diretoria do Sindicato dos Ur-
banitários promove a festa dos apo-
sentados e pensionistas aniversarian-
tes de fevereiro no próximo dia 24, às 
9h30, na sede do Sintius. 

Neste mês, esse evento será reali-

A SAAP informa que os aposen-
tados e pensionistas que recebem 
complementação da Sabesp (G-
-Zero) sempre passam a ganhar um 
valor de benefício menor, a partir de 
janeiro de cada ano, devido à corre-

Aviso aos aposentados e pensionistas
complementados da Sabesp (G-zero)

ção do INSS. 
Os valores do benefícios nor-

malmente são reajustados a partir 
de maio, quando é assinado o novo 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
entre o Sintius e a empresa.

Valores do pacote
 Idade          Associado    Convidado
Acima de 14 anos 8 x R$ 80 - R$ 640,00 9 x R$ 80 - R$ 720,00
De 9 a 13 anos 8 x R$ 60 - R$ 480,00 9 x R$ 60 - R$ 540,00
De 5 a 8 anos  8 x R$ 50 - R$ 400,00 9 x R$ 50 - R$ 450,00

zado em uma sexta-feira. 
Não esqueça de trazer a família 

para participar dessa confraterni-
zação. Venha aproveitar esse im-
portante momento ao lado de ami-
gos e parentes.
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Convênios

Parcerias garantem benefícios e vantagens 
para as famílias dos associados do Sintius
Além das lutas sindicais e da defesa dos interesses dos trabalhadores perante as empresas, a Diretoria trabalha forte para ampliar 
o número de convênios para trazer vantagens na contratação de serviços e em atividades de lazer para toda a família urbanitária. 

Nestas páginas centrais do Jornal Urbanitário, você, leitor, terá condição de conhecer algumas das parcerias firmadas recentemen-
te. Já conhece as vantagens de ser associado? Caso não, veja a relação completa dos convênios em nosso site: www.sintius.org.br.

O sonho da casa própria está 
mais perto e a chance de comprar 
um novo imóvel estão mais próxi-
mos para os associados do Sintius. 
A Diretoria firmou um novo con-
vênio com a Marcasa Empreendi-
mentos Imobiliários, que oferece 
algumas vantagens para os traba-
lhadores da categoria interessados 
em ter um novo apartamento.

A empresa está iniciando as 
obras do Residencial Fortaleza, no 
bairro do Saboó. Localizado na Rua 
Iguape, 525, o empreendimento é 
formado por duas torres de nove 
andares cada, com oito apartamen-
tos por pavimento, totalizando 144 
unidades habitacionais.

Os prédios contam com central 
de gás, sala de recreação e espaço 
gourmet. Há cinco tipo de apar-
tamentos, cujas metragens vão de 
49,58 a 54,66 metros quadrados. 
Cada um tem dois dormitórios, co-
zinha, área de serviço e banheiro.

O investimento total para ad-
quirir uma das unidades é a partir 
de R$ 198 mil. Para os associados 
do Sintius, está sendo oferecido 
um desconto de R$ 10 mil para 
quem quiser comprar um dos 
apartamentos.

O diretor da construtora, Mar-
celo Caldas, afirmou que a constru-
tora possui outros empreendimen-
tos já concluídos ou que estão em 
fase final de construção em outras 
cidades da Baixada Santista, como 
Bertioga e Guarujá. Nesses empre-
endimentos, a empresa oferecerá 
vantagens aos sindicalizados.

Para dar maior conforto aos 
associados, no dia 20 de feverei-
ro, um corretor da Marcasa estará 
de plantão na sede do Sintius, das 
9 às 13 horas, para tirar dúvidas e 
atender os interessados em adquirir 
um imóvel da Marcasa. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo site 
www.marcasa.com.br.

Marcasa Empreendimentos
Imobiliários traz oportunidades 
para quem quer comprar imóvel

Uma das principais vantagens de ser 
associado ao Sintius é ter acesso ao aten-
dimento odontológico de forma gratuita, 
assim como os dependentes, em nossa 
sede ou em consultórios ligados à Orion 
Administradora de Benefícios. Alguns 
procedimentos mais complexos não são 
cobertos, como o protocolo imediato, 
mas o associado do Sintius possui des-
contos. Esse tipo de procedimento, por 

exemplo, é realizado pelas odontologistas que 
atendem em nossa sede, Maria José de An-
drade e Cíntia Palaviccini Pereira.

O que é protocolo imediato? 
O uso de dentaduras é o motivo da inse-

gurança de muitas pessoas para coisas sim-
ples do dia a dia, como sorrir, mastigar e até 
mesmo falar. Um procedimento chamado 
de protocolo imediato é a solução definitiva 

para a falta de adaptação às próteses móveis. 
A técnica consiste em implantar para-

fusos de titânio na arcada do paciente e em 
até 72 horas fixar a prótese,  que é  parafusada 
sobre os implantes. O número de implantes 
pode variar de acordo com a avaliação. 

Confeccionada, geralmente em resina, a 
prótese protocolo tem ótima durabilidade e 
resistência. O segredo da rapidez do proce-
dimento é a confecção da prótese logo após 

a fixação dos implantes.  
A auto-estima elevada e a funcio-

nalidade de uma boca saudável são 
alguns dos benefícios do protocolo 
imediato. E os resultados são pacientes 
satisfeitos, pois podem experimentar a 
sensação de ter de volta os seus dentes.

Mais informações sobre o protoco-
lo imediato e agendamentos podem ser 
feitos pelo telefone (13) 9-9116-9624. 

Solução para dentaduras mal adaptadas

O Sindicato mantém uma parceria com o Sinergia, que 
permite que os associados do Sintius possam usufruir da co-
lônia de férias daquele sindicato, em Praia Grande. As diárias 
incluem café da manhã, almoço e jantar. 

Apartamentos acomodam seis pessoas. Todos com ba-
nheiro social e ventiladores, ponto de TV e roupa de cama.

As inscrições devem ser feitas com 30 dias de antecedên-
cia. Mais informações e inscrições podem ser obtidas na se-
cretaria do Sintius pelo telefone (13) 3226-3200.

Em Eldorado, uma opção interessante para ter dias de 
descanso é a Pousada Ecológica Recanto das Águas. Os as-
sociados do Sintius possuem desconto de 15% nas refeições 
e nas pernoites nos chalés. Mais informações pelos telefones 
(13) 3871-3331, (13) 99646-6845 ou (13) 99172-7001.

Opções de lazer e hospedagens
interessantes em Praia Grande e 
em Eldorado, no Vale do Ribeira

A Pousada Ecológica Recanto das Águas é um espaço
ecológico excelente para tirar alguns dias de descanso

Divulgação

Educação é o pilar fundamen-
tal para a construção de um mun-
do melhor e para a formação do ser 
humano. Por esse motivo, o Sintius 
mantém uma série de parcerias com 
instituições de ensino, garantindo 
descontos aos associados nas men-
salidades em escolas e universidades.

Por exemplo, o Sintius ampliou 
recentemente o convênio mantido 
com o Colégio Objetivo, o que ga-
rantiu um abatimento no valor das 
mensalidades para a unidade de 
Cubatão. Anteriormente, a parceria 

era limitada às escolas de Santos, São 
Vicente, Guarujá e Praia Grande.

Se o assunto é aprender uma 
nova língua, o Sintius mantém con-
vênio com o CNA - unidade do Ca-
nal 1 e do Gonzaga, o que permite 
um desconto de até 35% para os as-
sociados e dependentes.

Em relação ao Ensino Superior, 
há diversas opções para os urbani-
tários. Os descontos nas faculdades 
da Baixada Santista, dependendo da 
instituição de ensino e do curso, vai 
de 5% a 40%. 

Sintius assegura bons descontos nos valores
de mensalidades de escolas e universidades

No caso do Centro Universitá-
rio Monte Serrat (Unimonte), houve 
um aumento da margem de descon-
to para os associados do Sintius: 20% 
para cursos de graduação e de 30% 
para cursos de pós-graduação.

Vale lembrar que o Sindicato 
mantém, desde o ano passado, um 
excelente convênio com as Faculda-
des Integradas do Vale do Ribeira. 
Os trabalhadores associados e de-
pendentes têm desconto de até 45% 
nas mensalidades, dependendo do 
curso superior que for cursar. 

Maria José (à esquerda) e Cíntia fazem o atendimento odontológico em nossa sede

Fotos: Thabata Guerreiro
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Assistência odontológica

Rede é ampliada e tempo
de espera cai pela metade

Assim que assumiu o comando 
do Sintius, em dezembro de 2015, a 
Diretoria começou um trabalho para 
aprimorar a assistência odontológica 
oferecida aos associados e familiares 
por meio de uma parceria com a Orion 
Administradora de Benefícios.

Um dos efeitos diretos das mu-
danças implementadas pelo Sintius 
foi a redução do tempo de espera em 
nossa sede, que caiu praticamente 

pela metade: de 50 dias passou para 
25/30 dias. 

Essa medida foi possível graças 
à ampliação da rede credenciada na 
Baixada Santista e no Vale do Ribei-
ra. Anteriormente, esse atendimento 
era feito apenas na nossa sede, em 
Itanhaém e em Registro. 

Agora, além desses pontos, há 
consultórios atendendo os associa-
dos nas cidades de Bertioga, Gua-

O secretário regional do Vale do 
Ribeira do Sintius, Antônio Neto Men-
des, foi o vereador escolhido para pre-
sidir a Câmara de Eldorado para o biê-
nio 2017-2018. Ele foi reeleito para o 
Legislativo em outubro do ano passado.

Essa é a primeira vez que um ur-
banitário da área de atuação do Sindi-
cato alcança a principal cadeira do par-
lamento de um município da Baixada 
Santista ou do Vale do Ribeira. Toninho 
da Sabesp, como é mais conhecido, está 

Atuação política

na Câmara de Eldorado desde 2013.
Trabalhador da Sabesp há 33 anos, 

sendo 23 como encarregado na Cida-
de, Toninho foi representante sindical, 
diretor de base do Sintius no Vale do 
Ribeira e presidente da CIPA por duas 
gestões.

Além da atuação sindical, o verea-
dor atuou como vice-presidente e presi-
dente da APAE de Eldorado, integrou a 
Defesa Civil do Município, onde teve 
forte atuação nas enchentes de 1997 e 

de 2011, e foi membro do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento do 
Meio Ambiente (Condema). 

Essa vitória de comandar a Câma-
ra de Eldorado é fruto do bom trabalho 
político desenvolvido por Toninho e da 
confiança de seus pares. Também é um 
sinal de credibilidade e prestígio para a 
Diretoria, que deseja ao companheiro 
um grande mandato, trabalhando firme 
e forte para representar bem a comuni-
dade de Eldorado.

Urbanitário preside Câmara de Eldorado Divulgação

Toninho está no 2º mandato na Câmara

rujá, Praia Grande, Pedro de Toledo 
e outros dois locais em Santos. Esse 
maior número de opções não apenas 
diminui o tempo de espera, como fez 
ampliar o total de pacientes atendi-
dos nas duas regiões.

Vale lembrar que os associados 
e familiares têm cobertura gratuita 
para tratamento Endodôntico (ca-
nal), exodontia simples,  radiografias 
periapicais, restaurações de resina e 

amálgama, raspagem de tártaro, lim-
peza e aparelho ortodôntico.

Há ainda descontos para os se-
guintes procedimentos: prótese, cla-
reamento, retratamento de canal, ma-
nutenção de aparelho ortodôntico, 
implante e exodontia de dente incluso.

Mais informações e agendamento 
de consultas devem ser feitos na cen-
tral de atendimento por meio do tele-
fone (13) 3021-2906.

Esclarecimento
Fenatema distribui manifesto contrário 
a interesses dos urbanitários do Sintius

Os trabalhadores da base territorial 
do Sintius foram surpreendidos, no iní-
cio do mês, com um manifesto entregue 
nas unidades das empresas, repudiando 
a matéria publicada na edição de no-
vembro do Jornal Urbanitário intitula-
da “Ministério Público Estadual investi-
ga suposta improbidade administrativa 
de ex-presidente do Sintius”, que teve o 
propósito de esclarecer que o nosso Sin-

dicato não está envolvido nas irregulari-
dades de liberação do Marquito.

Esclarecimentos que envolvam a 
categoria, incluindo a entidade sindi-
cal e seu patrimônio, devem ser feitos 
pela Diretoria por obrigação e este as-
sunto estava sendo disseminado entre 
os trabalhadores de forma distorcida. 
Alguns acreditavam que o Sindicato 
poderia ser punido pelo Ministério 

Público. Por estes motivos, a matéria 
publicada no J.U. de novembro de 
2016 tornou-se necessária e não hou-
ve o propósito de atacar a moral e a 
credibilidade do ex-presidente.

Por outro lado, a Fenatema deve-
ria apoiar, ao invés de repudiar, ações 
que buscam trazer a tona a verdade 
em respeito aos trabalhadores e, in-
clusive, zelar pelo direito a informa-

ção para que os trabalhadores não 
sejam enganados e tenham consci-
ência da realidade, promovendo a 
união da classe trabalhadora.

Além disso, no manifesto, a Fe-
natema misturou uma série de outras 
informações, mas vale a pena se ater a 
que trata da movimentação financeira 
do Sindicato. O mérito da recuperação 
financeira do nosso Sindicato não é do 
ex-presidente. Essa conquista é do te-
soureiro, Evandro da Silva Carvalho, que 
reeleito pela Chapa 2, conduz com mão 
forte, até hoje, as finanças do Sintius.
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ASSEMBLEIAS
Para aprovação de pauta de reivindicações 
dos trabalhadores ao novo Acordo Coletivo

CEMBRA/GERCONSULT
Dias 15/02 e 16/02, às 13h, na sede da empresa

CETESB
Dia 24/02, às 7h30, em Registro;

às 8h30, em Cubatão; e às 14h, em Santos

SABESP
Dia 02/03, às 18h, na sede do Sintius

9º Congresso dos Urbanitários

Local de trabalho
Escritório Central (Sabesp)

Guarujá (Sabesp)

Divisional Santos (Sabesp)

Itanhaém (Sabesp)

EA Santos (CPFL)

Evento debate rumos do Sintius

Dia e horário
13/2 - 7h30
14/2 - 7h30
14/2 - 13h
15/2 - 7h30
16 e 17/2 - a definir
16/2 - 7h30
17/2 - 7h30
17/2 - 7h30
21/2 - 7h30
21/2 -7h30
22/2 - 7h30
24/2 - 7h30
24/2 - 7h30
24/02 - 7h30

Falecimentos
Arinda de Souza Carpinteiro

Sabesp - Falecida em 19/05/2016

Daniel Soares
Sabesp - Falecido em 06/01/2017

Francisco Guedes da Silva Filho
CPFL - Falecido em 27/01/2016

Mathilde de Jesus Pinto Blanco
Sabesp - Falecida em 20/12/2017

Novos sócios - Janeiro/2017
Antonieta Dias de Santana - Pensionista/Sabesp

Arthur de Queiroz Santos - CPFL
Henrique Oliveira e Silva - Sabesp

Josefa Nilda de Almeida Neto - Aposentada/Sabesp
Léa Aparecida Dias Pereira - CPFL

Local
ETA/Cubatão
Divisional Santos
Cubatão
Escritório Central
Vale do Ribeira
São Vicente
Praia Grande
EPC/Lab./Adução
Guarujá
Bertioga
Saboó
Mongaguá
Itanhaém
Peruíbe

Calendário previsto 
de setoriais - Sabesp

Percebemos a necessidade de os 
usuários e participantes dos planos de 
saúde da Fundação Cesp adotarem o 
hábito de fazer a conferência mensal 
dos extratos de utilização disponibiliza-
dos no portal da instituição.

É importante essa checagem para 
evitar possíveis cobranças indevidas por 
parte de prestadores de serviços.

Esta atitude simples fará com que o 
nosso benefício tenha saúde financeira 
e sustentabilidade por muitos anos. Va-
mos cuidar do nosso patrimônio!

Fundação Cesp:
vamos cuidar do

nosso plano de saúde

Com o objetivo de debater 
alterações estatutárias do Sintius e 
promover a discussão de questões 
fundamentais para a categoria, a 
Diretoria promove a nova edição do 
Congresso dos Urbanitários nos dias 
17, 18 e 19 de março, nas dependências 
da Colônia de Férias Ministro João 
Cleófas, em Caraguatatuba.

Dos dias 1º a 9 de fevereiro, 
trabalhadores associados à nossa 
instituição se inscreveram para participar 
desse importante momento da história. 
Como cinco locais registraram um 
número maior de interessados do 
que de vagas para reservadas para os 
congressistas, a categoria terá de ir às 
urnas para definir quem serão os seus 
representantes no evento. 

A eleição ocorrerá nos dias 15 e/ou 
16 de fevereiro, das 8 às 17h, na unidade 
de trabalho.  Nas demais localidades e 
entre os aposentados, os inscritos já têm 
a participação confirmada. 

Durante o evento, a Diretoria 
e os demais congressistas buscarão 
aprimorar as estratégias de 
conscientização, mobilização e 
organização da categoria, definindo 
uma estratégia de luta e mudanças 
na estrutura interna da instituição. 
O congresso contará ainda com 
a participação dos integrantes da 
Diretoria Plena e do Conselho Fiscal. 

Vagas
1

1

1

1

1

Candidatos(as)
Fausto Simões Júnior

Rosana dos Santos Ferreira
José Carlos dos Santos
Marcos Sérgio Duarte

Jorge Antônio Telles de Aguiar
Márcio Timóteo de Oliveira

Jorge Alberto Arrivabene
Osmar Pereira da Silva

André Luiz Bouças
Sérgio Peres Álvares Neto

confira as unidades onde serão realizadas
eleições para a definição dos congressistas

o site do sintius está de cara noVa. 
acesse: www.sintius.org.br


