SINTEPS

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL TÉCNICO,
TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO CEETEPS
FILIADO À CUT E A FASUBRA

CARTA ABERTA À POPULAÇÃO PAULISTA
Os professores e funcionários das Escolas Técnicas – ETES e das
Faculdades de Tecnologia – FATECS do Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, dirigem-se à população paulista para
alertar sobre a grave situação que se encontra o ensino técnico e tecnológico do
Estado, em decorrência da falta de compromisso do governador Geraldo Alckmin
com a manutenção da qualidade que as ETES e FATECS sempre ofereceram ao
povo paulista.
O quadro é desolador e, somente não é pior, pela dedicação e seriedade que
nós, professores e funcionários das ETES e FATECS aplicamos diariamente no
nosso trabalho.
O governador Geraldo Alckmin, cujo slogan de governo é “respeito pelas
pessoas”; que qualifica sua gestão como respeitosa, responsável e transparente,
trata o ensino técnico e tecnológico das ETES e FATECS, bem como os
trabalhadores da Instituição, da seguinte maneira:
• De 1995 até hoje, enquanto a inflação oficial já alcança 120%, os trabalhadores
das ETES e das FATECS receberam apenas 44,646 % de reajuste salarial;
• Desde o início do governo Alckmin, o número de ETES e FATECS cresceu,
eram 108 e hoje são 123, porém, o orçamento destinado ao CEETEPS, em
termos reais, diminuiu;
• A inauguração de novas ETES e FATECS, que deveria ser algo positivo para a
população paulista, acaba se tornando um problema, pois, como os novos
professores são contratados por tempo determinado, em pouco tempo são
obrigados, por exigência do próprio contrato, a se desligarem da unidade e os
alunos ficam sem aula;
• Também é visível a falta de laboratórios e equipamentos, tanto nas novas
unidades quanto nas mais antigas;
• Os baixos salários praticados dificultam a contratação de professores e
funcionários, afastam os mais antigos e essa falta de pessoal, reflete na
qualidade dos serviços oferecidos;
• Em 2004, os trabalhadores do CEETEPS tiveram que entrar em greve e nela
permanecer por 80 dias, para somente então o governo começar o processo de
negociação. Sob a justificativa dos impedimentos da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o governador autorizou 10% de reajuste salarial, pagos a partir de
DEFENDER O ENSINO PÚBLICO É GARANTIR A CIDADANIA
Pç. Cel. Fernando Prestes, 74 – Bom Retiro – CEP:01124-060 – São Paulo – SP Fones / FAX: (011) 3313-1528
3313-5385 E-mail: sinteps@uol.com.br

SINTEPS

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL TÉCNICO,
TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E DO CEETEPS
FILIADO À CUT E A FASUBRA

setembro, o que, nem de longe conseguiu minimizar a crise salarial imposta
pelo governo Geraldo Alckmin aos trabalhadores das ETES e FATECS;
• Em 2005 a situação de São Paulo é bem diferente. O Estado está R$ 2,2 bilhões
abaixo do limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal e praticamente R$ 1
bilhão abaixo do limite prudencial da mesma lei;
• A situação é tão boa que o Governador Geraldo Alckmin permite que o Estado
renuncie em 2005 a R$ 3,453 bilhões de reais na arrecadação, dos quais, R$ 290
milhões iriam para a educação do povo paulista;
• Se o governador pode ajudar alguns empresários, deixando de recolher
impostos, é porque deve ter em caixa todo o dinheiro que precisa para cuidar
das necessidades da população.
Assim, queremos que o governador respeite a nossa política salarial,
queremos um reajuste digno de salário, queremos dotação orçamentária de
2,1% da quota parte estadual do ICMS para o CEETEPS crescer em
condições concretas de oferecer serviço público, gratuito e qualidade à
população do Estado de São Paulo.

Enfim, queremos do governador Geraldo Alckmin o respeito que
merecemos pelo excelente trabalho que realizamos.
Solicitamos da população paulista apoio à nossa luta.
Dotação Orçamentária e Reajuste Já!

Professores e Funcionários das ETES e FATECS

São Paulo, abril de 2005.
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