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Local de trabalho
Sabesp (Região 1) - Santos, São Vicente, 
Cubatão, Guarujá, Praia Grande e Bertioga
Sabesp (Região 2) - Mongaguá, Itanhaém, 
Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo
Sabesp (Região 3) - Miracatu, Juquiá, Registro, 
Jacupiranga, Eldorado, Barra do Turvo, Sete Barras, 
Cananeia, Iguape, Pariquera-Açu, Ilha Comprida, Cajati e Iporanga
CPFL Piratininga - Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão e Guarujá
Cetesb
Cteep
CDN Serviços
Cedri
Bureau Veritas
Start Engenharia
Aposentados (Baixada Santista)
Aposentados (Vale do Ribeira)
Observação: o número de congressistas foi definido pela Diretoria Plena, conforme previsto no Estatuto do Sintius, tendo 
atenção ao momento de pandemia da covid-19, mas mantendo a participação democrática dos associados do Sindicato.

10º Congresso do Sintius
será realizado em novembro

O Sindicato dos Urbanitários de Santos e Região (Sintius) realizará nos dias 19, 20 e 21  de novembro a 10ª edição 
do Congresso dos Urbanitários, na sede da nossa instituição, em Santos. O objetivo do evento é debater alterações 
estatutárias da instituição e promover a discussão das questões fundamentais da categoria.

Os associados que quiserem participar como congressistas devem fazer inscrição dos dias 1º a 8 de outubro na sede 
do Sindicato, em Santos, das 9h às 17h, bem como na subsede de Registro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os interessados 
da ativa devem estar munidos da Carteira de Trabalho ou da ficha de atualização cadastral da empresa, carteira de 
identidade com CPF e uma cópia do comprovante da vacinação contra a covid-19. Já os aposentados precisam apresentar 
o comprovante de vacinação e a carteira de identidade com CPF. Podem participar do pleito todos os associados filiados 
até seis meses antes do início das eleições para o Congresso, que estão agendadas para os dias 20 e/ou 21 de outubro. No 
total, serão 31 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.   

Para participar do Congresso, todos os participantes terão que apresentar a cópia da carteira de vacinação contra a 
covid-19 ou o resultado de um exame negativo (de até sete dias anteriores). O uso de máscaras faciais será obrigatório, 
assim como a verificação da temperatura e o distanciamento social para participar das plenárias e grupos de trabalho.

 Caso haja impossibilidade de reuniões presenciais nas datas programadas, por determinação das autoridades sanitárias, 
os congressistas e representantes natos vão se reunir em assembleia, às 19h, no dia 19 de novembro, via videoconferência, 
para definir uma nova data para o evento. Venha participar de mais esse importante capítulo da história do Sintius!
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Vagas

5

3

4

2
1
1
1
1
1
1
8
3


