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o bratO íerte do trabalhador
Com história marcante Sintecomp mostra seu real compromisso

valorizando o trabalhador
Muitas adversidades marcaram o início desta

história. No começo tudo é mais complicado, e com o

Sintecomp não foi diferente. A luta começou a pé e logo

depois equipada com uma Brasília antiga, que aos trancos e

barrancos mantinha a diretoria na estrada na luta pelo

servidor "andava com arame e alicate pra manter a Brasília

verde funcionando, era uma

~~~§i~~~~ grande aventura" comenta Adão.
A vida do servidor de

construção pesada não é fácil.

Pegar no pesado, cuidar da

'------~--_ •.• família, sustentar uma casa e

correr riscos é para poucos.
Como o fluxo de trabalho é grande e toda construção

possui um fim, da mesma forma que inúmeros trabalhadores

são contratados, diversos são demitidos, e o vai e vem das

construções desgasta não só o trabalhador como sua família,

pois ele necessita seguir o rumo das obras e seu trabalho

depende desse desenvolvimento.

Plantar seis meses para colher frutos que durem seis

meses. Esta é a realidade da categoria, que não pesa só no

braço como na responsabilidade.
O SINTECOMP foi fundado

para fortalecer a classe e contribuir

não só com o trabalhador, mas com

toda sua família, lutando para que o

associado tenha melhores condições

de trabalho, de vida e carreira,

prezando por seus valores. Mas para

que isso se concretize é preciso de
união. ""- __ ..;a.. ......,:;;;:;.. __ -'

Melhorias
A prioridade do SINTECOMP foi e sempre será o

trabalhador. Segundo o Presidente do sindicato Adão Pereira

Julião, o servidor precisa se capacitar "precisamos qualificar o

trabalhador, temos espaço e estrutura para oferecer cursos,

nossa classe trabalhadora é muito carente na área de

tecnologia, as máquinas mudam e devemos seguir essa

evolução" afirma.

Toda estrutura está a disposição do associado,

porém segundo Adão é preciso que os trabalhadores se

reúnam ainda mais, e que os não sindicalizados se

sindicalizem, pois assim o sindicato terá mais força "é preciso

aumentar nosso número, pois assim teremos mais força e

condição de lutar por novas melhorias" afirmá.

Um dos pontos chave para se manter a igualdade e

garantir condições para o trabalhador é a elaboração do piso

salarial.

,.

11mponto sobre a Diretoria
ExetiItiva

Muitos sabem quem é o presidente do sindicato,

seus diretores, assessores, mas poucos conhecem sua

história. Ao contrario do que a maioria pensa, todos os

diretores do Sintecomp vieram da construção pesada. Adão

não veio de cima, não é administrador e muito menos político.

Adão conhece a realidade do servidor "comecei como

servente e ajudante de operador de máquina, porque na

época era preciso de no mínimo 3 anos de experiência para

operar uma máquina" conta.

Em anos de trabalho operou trator de pneu e

máquinas grandes, viajou o Brasil trabalhando, se

desgastando e se afastando da família. Mas esse filho de

nordestino e poconeana decolou e acabou se tornando

encarregado na construção pesada, onde sua história no

SINTECOMP começou "foi nessa época que conheci um

grande companheiro e nossa luta se iniciou" afirma.

Este companheiro é Nivaldo de Castro Alves, atual

tesoureiro do sindicato, que juntos começaram cfmovimentar

a categoria da construção pesada e auxiliar os trabalhadores

"na época era algo obscuro mas encaramos o desafio, foi

quando fui nomeado secretario geral mesmo sem deixar de

trabalhar no campo" afirma Adão. De lá pra cá, batalharam

tanto que o coração de Nivaldo não aguentou. Quando se

propôs a lutar, Nivaldo fez isso com garra e determinação,

dedicando-se ao máximo.

------------------------------------------------~--~~----;I7~~L:LliIr,. 1
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E Nivaldo afirma "me dedico ao máximo, quando

pego o touro pego é pelos chifres, com tantas lutas tive um

infarto, fui operado e acabei me afastando da presidência".

Nivaldo foi operador de máquina e expressa em sua luta o

desejo de prezar pela saúde do trabalhador.

Segundo ele este é um ponto chave que

deve se manter equilibrado com a família,

pois a ausência dos familiares dificulta

ainda mais a vida de quem vive na obra "os

governantes olham uma Barragem e acham

que é igual uma construção civil, a obra

Nívald:t~o~~;~roAlves pesada exige muito mais do trabalhador,
tanto no tempo de trabalho quanto no

esforço físico" e conclui "o trabalhador da construção pesada

necessita ser valorizado, onde sua saúde e o convívio com a

família devem se manter em primeiro lugar".

A sede começou em uma sala alugada, mas devido

diversas dívidas de outras empresas com o sindicato, foi

possível ganhar na justiça o direito de uma sede própria, um

grande investimento para todos os associados.

Donizete Moreira do Canto,

secretário geral do Sintecomp e a 13 anos

no sindicato acredita que é necessário mais

diálogo entre empresa, sindicato e

trabalhador "em 13 anos na atual empresa

em que trabalho só tivemos um único

acidente, proveniente de descuido do

trabalhador, realmente quando há dialogo e Sécretarío Geral

conscientização a segurança e a saúde Donízete Moreíra do Campo

caminham juntas" afirma. Segundo

Donizete é preciso que o trabalhador confie no sindicato, pois

o Sintecomp está aqui para ajudar "representar a classe e

lutar pelo bem da categoria, o sindicato faz o que pode e

mesmo assim ainda é pouco pelo que o trabalhador merece,

mas para ampliar necessitamos nos unir mais para evitar

abuso das empresas" afirma.

Palavra do Assessor Rodriào
Ibrahin Assad

o nosso trabalho se baseia em estreitar a distância

entre o trabalhador e o Sintecomp através do contato direto,

indo as empresas para conhecer melhor as necessidade e

dificuldade que os nossos companheiros da construção

pesada tem enfrentado no dia a dia.

Lutaremos para fazer o cadastro para a filiação de

todos os trabalhadores, nos dedicando a amenizar as

dificuldades diárias que nós enfrentamos pelo nosso

trabalho.

o trabalhador possui uma vida
desgastante e sofre com a saudade das
pessoas que ama, pois a distância
geográfica do nosso país e estado é muito
grande, mas com muita fé em Deus temos
vencido as batalhas e com certeza
alcançaremos as vitórias, que a graça de

~~-.~-'!-~ Cristo alcance todos os dias de nossa
jornada de fé.

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu
o seu filho unigênito para que todo aquele que n'Ele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna." (João 3:16) ,

Uma sede muito bem equipada
Com consultório odontológico, 18 salas climatizadas e

dois auditórios, um para 30 e outro para 70 pessoas, a sede do
SINTECOMP conta com uma estrutura privilegiada, pronta
para atender o associado.

Com uma chácara para reuniões e confraternização e
dois carros para suporte do sindicato, as conquistas do
SINTECOMP são fruto de um trabalho sério e transparente
com o trabalhador.

Para que o associado tenha condições e sua defesa
sindical, muitas vezes os diretores colocam sua vida em risco,
pois muitas empresas não enxergam as melhorias para o
trabalhador de forma positiva "uma empresa no vermelho
suga mais o trabalhador, e quando
visualizamos o bem estar deste pai de
família, alguns empresários não
gostam" afirma Adão.

Fortalecer esta luta sem o
associado é algo impossível. Se 50%
dos trabalhadores se sindicalizassem,
já conquistaríamos um espaço
tremendo, tendo condições de levar
uma estrutura móvel para
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todas as obras do estado, dando
suporte e divulgando as
necessidades e lutas do servidor.

Segundo Nivaldo a falta de
sindicalizados pode ser fruto de
trabalhos irresponsáveis de outros
sindicatos que corromperam a
confiança do trabalhador, mas tanto
ele quanto seu companheiro Adão
afirmam que o trabalhador pode e
deve confiar no Sintecomp, porque
até barreiras de segurança e saúde já
foram quebradas pelos diretores para que o trabalhador tenha
uma vida digna, "pedimos a colaboração dos associados mas
não julgamos quem não contribui, queremos apenas seu
apoio e confiança pois cada dia que passa superamos nossos
limites para garantir os direitos de quem vive da construção
pesada" afirmam.

O consultório odontológico instalado nas
dependências do Sintecomp tem como objetivo oferecer um
serviço diferenciado ao trabalhador e seus dependentes,
promovendo maior acesso à Odontologia. Contamos com
formas acessíveis de pagamento por meio de requisições e
descontos para associados na documentação ortodôntica a
fim de facilitar a realização dos procedimentos. O seu dentista
abriu um espaço exclusivo na sua agenda para atender você!
Atuando na área de estética, ortodontia, cirurgia, prótese,
canal e odontopediatria. Marque um horário e venha tratar da
sua saúde bucal!

Valorizando a vida

também não deve se sujeitar ao descaso por
causa do emprego" afirma.

De acordo com a legislação, o
ambiente de trabalho deve ser adequado ao
trabalhador, mas segundo Geraldo o que
ocorre é o contrário. São diversas as obras
onde nem higienização existe, e os
trabalhadores se submetem a uma vida
precária, cheia de privações e risco de

saúde "muitas vezes nem banheiro existe na obra, é uma
situação muito triste", lamenta.

O que o trabalhador necessita de fato é se
conscientizar. De forma alguma ele deve correr riscos em
detrimento de seu salário. Segundo Geraldo a orientação
existe, mas infelizmente o trabalhador só se dá conta da
saúde quando a perde, "a culpa hoje é dos dois, todos os
trabalhadores são orientados, dos mais antenados aos mais
humildes a orientação é a mesma, hoje não tem como mais
dizer 'eu não sabia'" afirma.

O trabalhador infelizmente omite 'vícios, doenças
genéticas e lesões, que vão piorando e piorando. Nos
exames admissionais, o médico aprova o candidato como .'
apto ao trabalho, e isso gera até mesmo um problema para
empresa, pois se descobre qualquer lesão após tal data é a
empresa que fica responsável pelo dano que ele já trazia de
outros serviços.

Todos devem se conscientizar que a saúde é o maior
bem que possuímos, ele é o patrimônio principal de uma
empresa. A geração hoje é dos agrotóxicos, comidas rápidas
e vícios. O trabalhador tem que valorizar este patrimônio e
encarar a saúde como um investimento, porque sem ela ele
não trabalha de jeito nenhum e os resultados vão piorando
com o passar do tempo.

,.

Muitomais saúde
Na construção pesada o risco é grande e a prevenção do
trabalhador nem sempre éprioridade nas obras.

Trabalhar é algo essencial para todas as pessoas,
mas será que paramos pra pensar o que é preciso para
trabalhar? Um emprego, uma carteira de saúde e é claro,
condições. E dentro dessas condições um dos fatores
principais é a saúde e a segurança.

Na área da construção pesada a prevenção de riscos
e desgaste com a saúde devem ser ainda mais valorizados. O
trabalho excessivo, as más condições de trabalho, o stress e a
má alimentação são problemas que não só prejudicam a
saúde física como mental do trabalhador. E foi para esclarecer
estes pontos que fomos buscar com os parceiros da saúde e
segurança do SINTECOMP que entendem do assunto.

Desde 1978 na área de segurança do trabalho,
Geraldo Ananias Pacheco vive a profissão de técnico de
segurança do trabalho na prática. Visitando obras, fazendo
levantamento de riscos e lutando por melhorias na área de
segurança, Geraldo diz que a culpa nos acidentes não é só da
empresa, e sim dos dois "tanto empresa quanto trabalhador
são negligentes quando o assunto é segurança, a empresa

t~e~m~qLu~.e__d_ar__c_o_nd_i~ço_-e_s__d_e__tr_ab_a_l_ho__m__as__o__t_ra_b_a_lh_a_do_r ~----~~~i~".~i::&:rilri='3

E quando o servidor encara a
responsabilidade de valorizar a saúde é
noAPVA- MT (Associação de Proteção a
Vida e Meio Ambiente de Mato Grosso)

que o servidor vem a
procura de encaminhamento na área
médica, seja com pedido de exame ou
não, tanto para SUS quanto particular
com desconto.

Segundo o parceiro Israel
Velasco são diversos os trabalhadores
que procuram tal parceiros, mas ainda
falta estrutura por parte do governo, e as

condições de trabalho realmente são
precárias. Para ele um dos maiores problemas, que geram
problemas na saúde realmente é a negligencia de informação
do trabalhador "ele omite a informação com medo de não
conseguir o emprego, e como a empresa não pega mais firme
nos exames o risco de acidentes é grande" afirma.

Um simples exame de glicemia pode antecipar uma
tragédia, como queda de alturas e mau uso de máquinas
perigosas. Velasco contou para nossa equipe que realmente
não existe a fiscalização devida, e muitas vezes o profissional
não está apto físico ou psicologicamente
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para a função que exerce "um periódico de pelo menos de 15
a 30 dias já faz toda a diferença, podendo salvar a vida do
trabalhador" afirma.

E Velasco deixa a dica "procure um médico e faça
sempre exames periódicos, saúde preventiva sempre é bem
vinda, não custa nada; conclui.

Assessoria Jurídic:a Sintec:omp
Advoc:ac:ia

Trabalhista e Previdência ria Especializada

Reclamações Trabalhista. Aposentadorias. Pensões. Revisões

Ebenezer Soares Belido David da Silva Belido
OAB/MT 2774 (65) 8438-8379 OAB/MT 14619

Gevanisio Alves Presentino Junior Cícero Alves Leite
OAB/MT 10953 (65) 8403-7701 OAB/MT 10663

Keyla da Silva Belido Danielie Regina Pereira Lima
OAB/MT 15615

Michele Mayara da Penha Rodrigogues Novais

Travessa Desembargador Ferreira Mendes, N°233, 8 Andar sala 81.
Edifício Master Center (Proxímo a Câmara Municipal)

Cuiabá-MT-CEP: 78020-760 I (65)3623-5561 (65)3052-5561

Rua Porto Público, n003Centro (Ao Lado do Banco do Brasil)
Nobres-MT (65)3676-6918

Aprevidência social e o salário maternidade
BENEFÍfIO PREVIDENfIÁRIO fOM DISPENSA DE fONTRmIJI(ÃO
MENSALAO INSTITIJTO NAfIONAL DE PREVIDÊNfIA SOfIAL.
COMO INSTRUIR OS IDOSOS E DEFICIENTES A RECEBER UM BENEFíCIO

DO GOVERNO FEDERAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MíNIMO.

Advogados
SONIA ROSA PAIM BIASI OAB/MT 4334-B

JOÃO REUS BIASI OAB/MT 3478

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB/MT 9262

END. TRAVESSA PEDRO GÓiS 28,CENTRO, CUIABÁ -MT
E-MAIL paimbiasi@terra.com.br Fone; (65) 3321-2827

linha do TemlH!
SinTECOillP

Leonardo Vieira Nivaldo de Castro Adão Pereira Jutíão
de Lima Alves

Atual tésoreiro

Projetos futuros
o Sintecomp está lutando para ampliar ainda mais os

benefícios do associado. Fique atento e acompanhe os próximos
projetos do nossosindicato:

Trailer da Saúde
Com um ClínicoGeral e um Dentista, o Sintecomp planeja

garantir a viagem destes profissionais para todo o estado
garantindo atendimento Médico eOdontológio.

SUeSintetomp
Já está em fase de desenvolvimento o site do nosso

sindicato, com informações, notícias e tudo que acontece no
Sintecomp.

DELEGA[IAS DO SINTE[OMp· MT
[idades:
CUIABÁ - Porto

CÁCERES - Centro

LUCAS DO RIO VERDE - Cidade Nova

PARANAíTA - Centro

PONTES E LACERDA - Centro

RONDONÓPOLlS - Jd. Pioneiros

SORRISO - SINTIMAS - Centro

TANGARÁ DA SERRA - Jd. Tangará 11

Inlormotões 5inTECDiIIi' (uiobá email: sintcomp@terra.com.br site: www.sintecomp.com.br

Essa conquista é pra você!!!Rua Prof" Feliciano Galdino, 320 Bairro Potta- CEP: 78.025·100 Cuiabá/MT

Fone (65)36221757 Fax: (65) 36220474

~j.

fg!!lll.~f!!J.?I )
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Nova taaaa do Norte Renove

PANIFICADORA
TRIUNFANTE

Av. Brasil N° 120A - Centro
Fone; (66) 3551-1723

Proprietario: Varela

Biofarma
Avenida Brasil, n0120
Centro - Cidade Nova
Canaã do Norte
Fone: (66) 3551-1485
Oroganorte
Avenida Brasil, nOI13,
Centro - Cidade Nova Canaã do Norte
Fone: (66) 3551-1220
Oroganorte
Avenida Marechal Rondon; n°
121, Centro - Colider
Fone: (66) 3541-1365
Oroganorte
Avenida Ariosto da Riva, n° 2129; Centro - Alta Floresta
Fone: (66) 3521-2335

Farma Vida

Av. Brasil, n° 107 - Centro
Cidade Nova Canaã do Norte.

Fone; (66) 3551-1162

, Valores acima de R$100,00
pode ser dividido em até 3
vezes.
Proprietária; D~. Francielle

Odonto Clinica

Av. Paraná, n° 111 - Centro
Cidade Nova Canaã do Norte
esquina com o fórum
Fone: (66) 3551-1020
Desconto de 40%. Valores
acima de R$ 100,00 podem
ser divididos em até 3 vezes.

Proprietario: FRANK
ZAMPIERON

Odonto Clinica Colider ~F·~"fli:~=~IIIi.1I

Av. Marechal Rondon,
I n0397, 2° andar - Centro,
ao lado do banco SICREDI.
Fone: (66) 3541-1331
Desconto de 40% e valores acima de R$100,00 podem
ser divididos em até 3 vezes.

j Proprietário: FRANK ZAMPIERON

----~----------------------------------------~:i~iiJ1r~&:&JnI,.5

Av. Brasil, n?01, Sala 02
Centro - Cidade Nova Canaã
do Norte

, Fone: 3551-1431
. Valores acima de R$100,00
pode ser dividido em até
2 vezes.

Proprietária: Gelda

Salão de Beleza PERFIL

,.

AvenidaBrasil,n° 25 - Centro
CidadeNovaCanaãdo Norte
Fone; (66) 9626-2061
Osvaloresacimade R$100,00 "11'Jf4_IlÍ

podeser divididoematé
2 vezes. Proprietária: Joana

Supermercado
São Francisco

Av. Brasil, n° 58 - Centro

Cidade Nova Canaã do Norte
Proprietario: Antonio

ARENAMIX

ATACADO
E VAREJO
Av. Brasil N° 170, Centro

Proprietário: Geraldo

Fone: (66) 3551-1703 "~.~~(~==~~==.====7=~==~
Auto Posto Cidade

Avenida Amazonas,
! n° 137 - Centro
Nova Canaã do Norte

Fone: (66) 35511406

Proprietário: Luiz Fernando

! VISUAL MíOIA E
INFORMATICA

Av. Brasil n° 9-B Centro
Fone: (66) 3551-1544

(66) 9973-1129

Proprietário: Cezar .
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Fone: 36232394/36245776

h6------------------------------------------------~:;--ii7~iL&:&7nr~

-
Odontologia Especializadal Ora.Milene Bonifacil de Faria

Rua Ivo Paes de Meio, 13 Centro
Fone; (66) 3551-1672
Atendemos todas as Especialidade
Cirurgias Canal
Implantes Restauração
Clareamento a Laser Próteses
Aparelhos Ortodônticos

Lanchonete e r::::::==:===I~-~~~:3J
Conveniência
Triunfante

End. Comunidade Triângulo - Zona Rural
Fone; (66) 3551-1723

(uiabá

www.supermercadocompremais.com

® .ce_
i~
§ PERTO DE VOCÊ"O1~..1 ..I'.
a; ~
Q. ~i É MAIS BARATO

Papelaria Avenida

Av. Tenente Coronel
Duarte, n0693 Centro

Fone: 3322-9666 ou 3322-9930

Lethicya Modas

Av. XV de Novembro.,
920 - Bairro Porto
Fone: 3027-2880

Sr Devanir

Moda Atual
Confecções

Av. Mario Correia

N° 160 - B. Porto

Fone: 3321-5720

Lima Doce Salão &
Estética - Unissex

JJtJ!.:[Jjoce
Rua Cel, João Lourenço
de Figueiredo, 15
Bairro Jd. Tropical
www.limadocesalaoestetica.com Fone: 3025-2115

Globo Ótica

Rua Ricardo Franco,
n0287 - Centro

Fone: 3321-0555 Tudo em 3x sem juros

Auto Center Pneus

Av. Miguel Sutil, 5094
Bosque da Saúde

Fone: 3027-1369
3653-1601

E-mail: autocenter.pneus@hotmail.com

Auto Peças Paraíso

Av. Tenente Coronel Duarte,
n° 2033 Prainha

Fone: 3027-3720

Casa do Carburador
Injection Car

Av. Senador Metello, 291
Porto (ao lado do 1Batalhão I

DaPM)
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Multi Car

Av.Senador Metello, 291 -
Porto (ao lado do 1°Batalhão
da PM)
Fone: 3623 6888

Duas Rodas Moto Peças

Av. General Mello, 1712
Bairro Campo Velho

Fone: 3634-9488 ou 3602- 9489

Posto Renascença ""Ikd.;;i~_
Av. Tenente Coronel
Duarte, n02.147
Fone: 3623-6401
(Prox. ao Shopping do Camelô)

Eletro tubos Materiais
de Construção

Av. Dos Trabalhadores,
N°1282, Bairro Jd Leblon
Fone: 3653-1830
eletrotubos@hotmail.com

Dr". Rosana Alves Ribeiro Vargas
CRO/MT 2497

Fone: (65) 3653-2732

ÓTICA °1
0

••N~~~.~
Ótica Universal
Óculos, Armação e Lentes
de Contato
otica_ universal@hotmail.com

Endereços;

CENTRO DE CUIABÁ - RUA CANDIDO MARIANO W 294
Fone: (65) 3624-2708

TIJUCAL EM CUIABÁ AV ESPIGÃO W 54 B SETOR 02
Fone: (65) 3675- 2750

SANTO ANTONIO AV. SANTO ANTONIO W 303 CENTRO
Fone: (65) 3341-1412

PONTES E LACERDA RUAANGELO DARJARDONE W 1186 D
Fone: (65) 3266-3043

Drogaria Unidrogas

Rua 15 de Novembro

Fones: 3624-3638
36247911

1*.mericB
O seu anjo da guarda 24h

~g):]1J1?~

,.

Dentista Luciana Tiemi

Av. Mario Correia n0425
Bairro Porto
Fone: 3622-0934

- =-=::::.--::.:::-.:.;.:.~=:

Drogaria FarmAmérica

I Fone: 3665-2100
, Altos do Coxipó

Fone: 3665-2200
Tijucal - Ponto Final

Nobres
Supermercado
Polo Centro

Av. Juscelino kubitschek, 349, Centro, Nobres/MT ,
Fone: (65) 3376-1114

--- 00.0 oro __ J
Panificadora e

, Lanchonete Central

Av.Juscelino Kubitschek
I N° 316, Centro
Nobres - MT

Fone: (65) 3376-1305____________________________________________________________~==__~~~~~:=r~



--------------------------------------------------------------~anewo2012

--.. .- ';)

. D.-a Juliana Michela Martins •::" Or" Ju!iana.!"ithe1aMarlin." Ã.,
, Cirurgiã Dentista • • ~:r~~~~:\a"{!)

Av. Juscelino kubitschek,
N° 283, Centro Nobres MT

Fone: (65) 3376-1000

Posto Nobres

Av. Marechal Cândido
Rondon, N° 1.240
Centro, Nobres MT

Fone: (65) 3376-3064

Drogaria Verdes Mares

Av. Ari Leite Campos nO04
Centro, Nobres - MT

Fone: (65) 3376-1876

Pontes

Fone: 3266-1955

DrogaFarma I
Av. Mal. Rondon 1699 Centrd' ...•.----".....-
Exames laboratoriais
Odontologia

Supermercado Soares

Rua Maranhão 567 Centro.
Av. 8ahia 2457 Santa Fé.
Av. Florispina Azambuja
S/N° Centro.

Fone: 3266-5637

Ótica Visual

R. Vera Lucia 859
Centro

Fone: (65) 3266-1457

I'-_o
8

Salão de Beleza
Alto Estima

Av. Mal. Rondon,1117
Centro - Nobres

Fone: (65) 3266-2035

5.0.5 Medicina

Rua Pernambuco, S/N°
Centro - Nobres ,

Fone: (65) 3266-2918

Posto Rondon

BR: 174 S/N°
Fone: (65) 3266-5396

PETROBRAS
Odonto Equipe

R. Virginia Azambuja,
633 - Centro
Fone: (65) 3266-5025

085: Para marcar consultas ou exames o
associado deve primeiramente solicitar ao
SINTECOMP - MT ou a APVA-MT, que marque
As mesmas. Telefone: (65) 3322-4609

Texto, Diagramação e Edição:
Mestha Intelígencia em Comunicação

Defanti Gráfica e Editora

Direção Geral:
Rodrigo Ibrahin Assad

Tiragem Desta Edição:
10.00.0 Mil Exemplares
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