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O presidente do Sinteac, Sérgio Félix, foi reeleito para continuar 
à frente da presidência do Sindicato! Os trabalhadores com-
pareceram à sede da entidade e votaram. Para a colaboradora 
Adriana Maria, Sérgio Félix sempre foi um presidente atuante 
e participativo, disposto a ajudar os trabalhadores quando mais 
precisam. “ O Sérgio é uma ótima pessoa, amigo e principal-
mente, presidente. Tudo que ele pode fazer para nos ajudar, ele 
faz. Inclusive quando os meus familiares precisaram. Eu lem-
bro do sindicato desde do começo, e ele já sonhava em fazer 
uma entidade grande e forte para fortalecer e lutar pela nossa 
classe, e ele merece continuar à frente do Sinteac”, destacou 
Adriana. Ela continuou ressaltando os benefícios que o Sindi-
cato oferece, “nos últimos tempos eu fiz mais de quinze exa-
mes e várias consultas médicas, se não fosse pelo sindicato, eu 
não ia conseguir fazer tão rápido. Os benefícios que eles ofe-
recem são úteis  para o trabalhador, vale muito ser sindicaliza-
da”.  Para Josiane Antônio, quando ela teve problemas no seu 
posto de trabalho, o Sinteac prontamente resolveu o problema. 
“Quando eu precisei do sindicato, eles foram e lutaram para 
que o meu problema fosse resolvido o mais rápido possível, 
foi uma grande ajuda. O Sérgio é um presidente que está do 
nosso lado, acompanha e sabe das nossas necessidades, eu não 
tenho o que reclamar dele”, finalizou. O Sinteac agradece a to-
dos colaboradores que votaram e depositaram a sua confiança 
no presidente e na sua equipe para que continuem lutando pela 
classe. O nosso compromisso é com o trabalhador!

  O Sindicato preocupado com o cenário político 
brasileiro, e com a representatividade do trabalha-
dor no parlamento, apresenta dois candidatos do 
município para dar força para todos nós trabalha-
dores! Para deputado estadual, Delegada Sheila, e 
para deputado federal, Charlles Evangelista. Para 
o presidente do Sinteac, Sérgio Félix, o compro-

misso é a principal palavra que o Sindicato pensa 
e pesa nas suas decisões. “E diante do atual ce-
nário político nacional é difícil fazer escolhas. O 
misto de insegurança e descrença toma conta de 
todos. Sobretudo, dos trabalhadores. Mas em Juiz 
de Fora já se percebem mudanças. Políticos en-
volvidos com responsabilidade social, trabalho e 

compromisso de contribuir para uma cidade mais 
digna para todos”, opina o presidente do Sinteac, 
Sérgio Félix.

Os dois falaram com a equipe do informativo 
do Sinteac sobre as decisões de novos rumos na 
política, ideais e suas histórias.

Sérgio Félix é reeleito         

Eleições 2018

Por que da candidatura?
Charlles Evangelista – 
Nasci e cresci no Bairro Ce-
râmica, Zona Norte de Juiz 
de Fora. Formei em admi-
nistração e com 20 anos fui 
aprovado no concurso públi-
co promovido pelo Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
assumindo o cargo de Ofi-
cial de Justiça, me tornando, 
assim, um dos mais jovens 
de Minas Gerais a exercer 
esta função. Isso se repe-
tiu na Câmara Municipal 
de Juiz de Fora, quando fui 
eleito um dos mais jovens 
vereadores da cidade. Mas 
sei que posso contribuir em 
mais coisas para minha ci-
dade. 

O que pensam em termo 
de mandato político?
Possibilidade de mudar a re-
alidade. A velha política, de 

troca de favores e interesses 
pessoais, foi exposta. A boa 
gestão está na ação. É pre-
ciso arregaçar as mangas e 
batalhar pelo que desejamos. 
Esse trabalho reverte na me-
lhoria da economia e na reto-
mada do crescimento, na me-
lhoria do sistema de saúde, 
transporte, educação e segu-
rança. Em geral, na qualidade 
de vida da população.

Podem deixar uma mensa-
gem especial para a cate-
goria?
Vocês contribuem e mui-
to para a melhoria da nossa 
qualidade de vida,  mas tam-
bém podem contribuir para 
mudar a realidade de nossa 
cidade, de nosso país. Fis-
calizando, cobrando, e exer-
cendo o papel de cidadãos 
plenos, conscientes. Pensem 
nisso!

1 - Josiane Antônio, 
2 -  Adriana Maria Joaquim 

de Oliveira, 3 -  Presidente 
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4 - Momento da apuração 

1

3

2

4

Por que da candidatura?
Delegada Sheila  – Eu escolhi 
Juiz de Fora para viver. Aqui 
tive meus quatro filhos. Aqui 
me tornei a primeira mulher a 
assumir o cargo de Delegada 
Regional de Polícia Civil. Aqui 
fui eleita a vereadora mais bem 
votada da história da cidade, 
com quase 10 mil votos. Se-
ria injusto não me lançar pré-
candidata a deputada estadual. 
Injusto com a cidade que tanto 
quero ver bem. Como verea-
dora e delegada me desdobro 
para melhorar, de qualquer for-
ma, a situação da cidade. Mas 
como fazer mais? Somente 
buscando a representatividade 
em esferas de atuação estadu-
al. Precisamos de políticos que 
briguem de fato pelas nossas 
causas, pela vinda de recursos 
para nossa cidade e pela valo-
rização de nossa gente.

O que pensam em termo de 
mandato político?
Mandato político é sinônimo de 
trabalho, de empenho. Repre-

senta a possibilidade de con-
seguir fazer mais pelo cidadão 
de bem. Recentemente fui reco-
nhecida como a vereadora mais 
atuante de Juiz de Fora pelo 
Instituto Tiradentes, de Minas 
Gerais. E fico feliz por esse 
reconhecimento porque desde 
que assumi a cadeira no Legis-
lativo Municipal, em janeiro 
de 2017, não perdi esse norte. 
Trabalho dia e noite pela valo-
rização das mulheres, pelo fim 
da violência e para proteção de 
nossas crianças.

Podem deixar uma mensagem 
especial para a categoria?
 Sei que podemos vencer as di-
ficuldades da vida e que o tra-
balho é nossa principal arma 
para isso. Sei também que para 
as mulheres – que são maioria 
neste segmento - ainda há uma 
longa jornada, mas devemos 
nos unir - sempre e ainda mais 
- nesta luta por representati-
vidade, direitos, autonomia e 
dignidade. Viva as trabalhado-
ras!

Delegada Sheila Vereador Charlles Evangelista

Entrevista com: 


