
 

Sintaema
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Para representar os participantes e assistidos e defender seus direitos e conquistas na Sabesprev 
vote em José Antonio Faggian e José Mairton Pereira Barreto que estão sempre juntos na luta!

Eleições: 
Votação eletrônica, de 15
a 21 de setembro de 2016

O Sintaema, como defensor dos direitos dos trabalhadores, está lançando seus candidatos 
para representar os participantes e assistidos da Sabesprev nas próximas eleições. Para o Con-
selho Deliberativo, José Antonio Faggian (número 4), diretor de Comunicação e Imprensa do sin-
dicato, e para o Conselho Fiscal, José Mairton Pereira Barreto (número 5), diretor de Saneamento 
e Meio Ambiente do sindicato.

Vote nos candidatos que têm compromisso com os participantes e assistidos, vote 
nos candidatos indicados pelo Sintaema para representá-los com transparência nos con-
selhos da Sabesprev.

Eleições: a votação será eletrônica, e ocorrerá das 9h do dia 15 até às 18h do dia 
21 de setembro de 2016.

José Antonio Faggian
Conselho Deliberativo

José Mairton P. Barreto
Conselho Fiscal

Agosto de 2016



- Contribuir para a formatação do novo plano de saúde que contemple todos os trabalhadores sem 
prejuízo ou perda de qualidade nos planos;

- Lutar para acabar com a coparticipação da forma como vem sendo praticada após as mudanças 
no plano de saúde;

- Exigir um plano de saúde de qualidade e financeiramente viável para os aposentados;
- Defender e fiscalizar os planos previdenciários para que não haja mudanças impostas e que 

possam prejudicar a saúde financeira dos mesmos;
- Participar de todas as reuniões dos conselhos para acompanhar de perto e defender todos os 

direitos e conquistas dos participantes e assistidos;
- Não aceitar mudanças intempestivas nos planos sem que haja consulta e debate com os 

trabalhadores;
- Continuar a luta iniciada pelos conselheiros anteriores pelo fim do voto de minerva;
-Transparência e gestão eficiente.

José Mairton Pereira Barreto - Candidato ao Conselho Fiscal:

Funcionário da Sabesp desde abril de 2001, agente de sane-
amento ambiental, técnico em edificações, tecnólogo em gestão 
ambiental. Cipeiro eleito por dois mandatos. Diretor do Sintaema 
desde 2012, atualmente diretor de Saneamento e Meio Ambiente, 
auditor interno da norma Iso 9001 pela “Burean Veritas”. Conse-
lheiro eleito pelos funcionários da Prefeitura da cidade de Várzea 
Paulista para o “Fundo de Seguridade Social e de Benefícios dos 
Funcionários Públicos”.

Todo Sabespiano deve votarpara que o Sintaema tenha voz na Sabesprev!

José Antonio Faggian

José Mairton P. Barreto

José Antonio Faggian - Candidato ao Conselho Deliberativo:

Biólogo, Agente de Saneamento Ambiental, Diretor Adjunto de 
Comunicação da Fenatema- Federação Nacional dos Trabalhado-
res em Água, Energia e Meio Ambiente. No Sintaema foi Diretor 
de base, membro do Conselho Fiscal, vice-presidente, Secretário 
Geral e atualmente é Diretor de Comunicação e Imprensa.


