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Faggian: “Frente parlamentar será braço 
forte na luta em defesa da Sabesp”

A Frente, que conta com o apoio de 21 deputados estaduais de 9 partidos de diferentes matizes políticos, será mais um es-
paço institucional que atuará contra o projeto privatista do governo de São Paulo hoje liderado por Rodrigo Garcia. 
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Faggian: “Frente parlamentar 
será braço forte na luta em 
defesa da Sabesp”
A iniciativa é mais um espaço 
de atuação contra o projeto 
privatista do governo de São 
Paulo, hoje liderado por  
Rodrigo Garcia.

“A Frente Parlamentar contra a 
Privatização da Sabesp será 
um braço forte em nossa 

luta em defesa da Sabesp”, afirmou o 
presidente do Sintaema, José Faggian, 
durante solenidade de lançamento da 
Frente na Assembleia Legislativa de 
São Paulo, no dia 31 de maio.

Faggian lembrou que a luta em de-
fesa da Sabesp vem de longe e já mo-
bilizou dezenas de Câmaras de Ve-
readores, parlamentares, lideranças 
sociais e entidades de dentro e fora de 
São Paulo. “Nossa campanha contra a 
privatização vem de longe, há décadas 
o projeto tucano mira a Sabesp e nós 
lutamos, diuturnamente, para barrar 

essa proposta nefasta que visa acabar 
com a maior empresa de saneamento 
da América Latina e a terceira maior 
do mundo”, reafirmou Faggian.

Iniciativa do mandato do deputado 
estadual Emidio de Souza, a Frente Par-
lamentar tem apoio de outros 20 depu-
tados de 9 partidos de diferentes mati-
zes políticos que estão somando na luta 
com várias entidades para não permitir 
que o governador Rodrigo Garcia entre-
gue a maior empresa estatal do Estado 
de São Paulo à iniciativa privada.

A Frente Parlamentar 
tem o apoio de 21 
deputados estaduais de 
9 partidos de diferentes 
matizes políticos que 
estão somando à luta do 
Sintaema em defesa da 
Sabesp.

DEFESA DA SABESP

SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 
SABESP VAI PAGAR AS  
HORAS EXTRAS!

Éna luta que se vence! Graças à atuação da direção do 
Sintaema junto com a categoria, a Sabesp de Santa 

Cruz do Rio Pardo vai pagar as horas extras realizadas 
nos finais de semana e feriados. Vale ressaltar que o Sin-
taema, como defensor dos direitos da categoria, conti-
nuará lutando para que os companheiros de outras lo-
calidades que trabalham aos finais de semana e feriados 
também recebam as horas extras.

DEFENDER A SABESP É 
DEFENDER QUALIDADE DE 
VIDA PARA NOSSO POVO

Defesa da Sabesp e denúncia do projeto de desmon-
te do Estado, liderado por Rodrigo Garcia, deram 

o tom na audiência pública na Câmara Municipal de 
Osasco, no dia 26 de maio. A iniciativa foi propos-
ta pelo Sindicato e acolhida pelo vereador Emerson 
Osasco (Rede/SP), que somou forças à jornada de luta 
do Sintaema em defesa da Sabesp pública.

“Não restam dúvidas de que defender a Sabesp é de-
fender não só o acesso à água e saneamento de qualida-
de, é defender um projeto de sociedade que tem como 
foco nossa população, o fortalecimento do Estado e a 
garantia de direitos fundamentais”, destacou o vereador 
ao salientar a importância da atividade.
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Orientações sobre Ação de 
Tutela contra a Sicoob Cecres
Por não se tratar de uma ação trabalhista ou previdenciária, o Sintaema atua nesta questão 
como mero intermediário dos seus associados e associadas.

Tendo em vista os diversos ques-
tionamentos dos associados e 
associadas do Sintaema, a dire-

ção do Sindicato pediu parecer jurídi-
co sobre os procedimentos aplicados 
pela Sicoob Cecres para o resgate do 
capital social aplicado pela categoria 
na Cooperativa.

No parecer, o escritório Marcus Ne-
ves Advogados Associados destaca que 
pelo Estatuto da Cooperativa a Sicoob 
Cecres pode fazer o parcelamento da 
devolução do capital dos cooperados, 
porém, o parecer indica que eles têm 
SIM que remunerar o capital e não 
poderiam cobrar a taxa de R$ 7 por 
transferência de devolução do capital 
resgatado.

Diante disso, o escritório infor-
mou ao Sintaema que, para aqueles 
cooperados da Sicoob Cecres que de-
sejam ingressar com Ação de Tutela 
Antecipada para garantir o resga-
te do seu capital com a correção de 
juros e sem o pagamento da taxa de 
transferência, basta preencher for-
mulário (baixe o formulário em nos-
so site) e realizar o pagamento de R$ 
50 (cinquenta reais), por cooperado 
aderente a ser pago diretamente ao 
escritório Marcus Neves Advogados 
Associados, por meio de depósito, 
transferência bancária ou PIX para a 
conta corrente:

Importante! Por não se tratar de 
uma ação trabalhista ou previdenciá-
ria e em apoio à categoria, o Sinta-
ema atua nesta questão como mero 
intermediário dos seus associados 
e associadas. Ou seja, apenas ficará 
com a tarefa de receber os compro-
vantes de depósito e repassar para o 
escritório Marcus Neves Advogados 

Associados. E mais, nenhum valor 
ou recurso passará pelas contas do 
Sindicato.

COMO ACIONAR A 
CONSULTORIA?

Para mais informações e entender 
quais os procedimentos para ingressar 
com a Ação de Tutela e com a Ação por 
Danos, basta entrar em contato com 
Andrea Reis: 

E-mail: acaocecres@sintaema.com.br
Telefone fixo: 11 3313-6078
Celular / WhatsApp: (11) 98313-1924

PARA ONDE ENVIAR 
O FORMULÁRIO E O 
COMPROVANTE DO DEPÓSITO 
DOS R$ 50?

Após preencher e assinar o for-
mulário e realizar o pagamento da 
taxa de R$ 50, o cooperado ou coope-
rada deverá enviá-los para o e-mail:  
acaocecres@sintaema.com.br ou para 
o WhatsApp: 11 98313-1924.

COMO FUNCIONARÁ A AÇÃO 
POR DANOS CONTRA O SICOOB 
CECRES?

O escritório Marcus Neves Advoga-
dos Associados ainda destacou que irá 
acionar a Sicoob Cecres por Danos e, 
caso ganhe a ação, será cobrado 20% 
do montante da ação ganha pelo coo-
perado a título de honorários advoca-
tícios e a taxa de R$ 50 depositada pelo 
cooperado será devolvida. 

O escritório ainda explicou que caso 
o cooperado não consiga a Justiça gra-
tuita para o processo de Danos, caberá 
ao cooperado o pagamento dos  hono-
rários de sucumbência - quando a par-
te perdedora no processo é obrigada a 
arcar com os honorários do advogado 
da parte vencedora.

Sintaema informa que, 
além da Ação de Tutela, 
o escritório Marcus Neves 
Advogados Associados 
entrará com Ação por Danos.

INFORME SINTAEMA

Banco Itaú
Agência 9178

Conta Corrente 
02639-0

Chave Pix - CNPJ
06.156.339/0001 - 68
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Edital de 
Convocação das 
Eleições Sindicais
Pelo presente edital, faço saber aos que virem ou dele tiverem conheci-

mento, de conformidade com as disposições contidas no Título VI e suas 
Seções do Estatuto Social, que nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2022, em 

horários e locais de votação a serem definidos em aditamento e com regular 
divulgação até dez (10) dias antes do início do pleito, serão realizadas eleições 
no Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo – SINTAEMA, com sede a Avenida Tiradentes, nº 1323, Ponte 
Pequena, São Paulo-SP, para composição da Diretoria Executiva, Diretoria de 
Base, Conselho Fiscal, e respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de cinco 
(5) dias úteis para o registro de chapas, contados da publicação do presente 
edital. O requerimento, em duas vias, acompanhado de todos os documentos 
exigidos para o registro das chapas deverá ser dirigido ao Presidente da en-
tidade e assinado pelo encabeçador ou quem este designar. A secretaria do 
sindicato funcionará no período destinado ao registro de chapas no horário 
das 09 às 17 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa 
habilitada para o atendimento, prestação de informações concernentes ao 
processo eleitoral e fornecimento do correspondente recibo (protocolo). As 
impugnações das chapas e/ou candidatos e processo eleitoral poderão ocorrer 
no prazo de três (3) dias úteis, a contar da divulgação das chapas registradas, 
o que ocorrerá nas setenta e duas (72) horas subsequentes ao encerramento 
do prazo para registro. Concorrendo duas ou mais chapas, será declarada vi-
toriosa a mais votada e, se ocorrer empate entre as duas chapas mais votadas, 
será realizada eleição em segundo escrutínio em data a ser decidida e divul-
gada pela Comissão Eleitoral. Concorrendo chapa única a eleição ocorrerá 
por assembleia (aclamação) em data, hora e local determinado pelo presiden-
te da Comissão Eleitoral, com prévia divulgação. Para composição parcial da 
Comissão Eleitoral, serão eleitos em assembleias quatro (4) representantes, 
sendo um (1) representante eleito em assembleia a realizar-se no dia 27 de 
junho de 2022, às 08 horas, na portaria da SABESP sito na Rua Doutor Costa 
Leite, nº 2000, Centro, Botucatu-SP, e mais três (3) representantes eleitos em 
assembleia a realizar-se no dia 28 de junho de 2022, às 18 horas, na sede do 
SINTAEMA sito na Avenida Tiradentes, nº 1323, Ponte Pequena, São Paulo-SP, 
devendo, necessariamente, os representantes, serem associados no mínimo 
há dois (2) anos, encontrarem-se em pleno gozo dos direitos estatutários, qui-
tes com sua contribuição associativa, não figurar em uma chapa inscrita e 
tampouco pretender inscrever sua candidatura em qualquer chapa.

São Paulo-SP, 17 de junho de 2022.

JOSÉ FAGGIAN
Presidente do Sintaema

É com imenso pesar que a Direto-
ria do Sintaema comunica o fa-
lecimento de Maria Aparecida 

Cordelini, a Cidinha, diretora do De-
partamento dos Aposentados e Apo-
sentadas do Sindicato e uma aguerri-
da dirigente sindical.

“A direção recebeu com muita tris-
teza a notícia. O movimento sindical 
paulista e nossa categoria perde uma 
lutadora, que nunca se furtou em for-
talecer o Sindicato e as lutas por direi-
tos dos trabalhadores da ativa e para 
os aposentados”, externou o presiden-
te do Sintaema, ao destacar o papel de 
Cidinha na construção da história do 
Sintaema.

UM POUCO SOBRE SUA 
TRAJETÓRIA

Aposentada desde 2010, Maria Apa-
recida Cordelini, que era natural de 
Rio Claro, ingressou na Sabesp em 
1977, onde trabalhou por 33 anos, foi 
atendente, controladora de serviços 
comerciais e técnica de serviços admi-
nistrativos. Também foi eleita cipei-
ra e delegada sindical pela Sabesp de 
São José dos Campos e Região por dois 
mandatos em ambas as funções.

Foi diretora do Sintaema por três 
mandatos consecutivos, inclusive à 
frente do Departamento de Segurança 
e Saúde do Trabalhador. Atualmente, 
era diretora do Departamento de Apo-
sentados do Sintaema.

Maria Aparecida 
Cordelini, presente!


