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

Ofício Circular 006/06 – SINTEPS

São Paulo, junho de 2006.

Prezado (a) Senhor (a)
A Diretoria Executiva, Diretoria Regional e Conselho de Diretores de Base do
SINTEPS, sindicato representante dos professores e funcionários das Escolas Técnicas

– ETES e das Faculdades de Tecnologia – FATECS do Centro Estadual de Educação
Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS, solicitam dessa egrégia casa de leis, apoio às

reivindicações da categoria que se encontra em CAMPANHA SALARIAL.

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 E
QUE SE REFLETEM NOS INDICADORES EDUCACIONAIS DO ESTADO,
REGISTRANDO EM TODAS AS PESQUISAS, A QUALIDADE DO ENSINO
PRATICADO NAS ETES E FATECS.
O arrocho salarial imposto aos trabalhadores do ensino técnico e tecnológico do
CEETEPS é decorrência da falta de compromisso do Governo do Estado com a manutenção
da qualidade que as ETES e FATECS sempre ofereceram ao povo paulista, que passa,
obviamente, pela remuneração digna dos trabalhadores.
O governo do Estado trata o ensino técnico e tecnológico das ETES e FATECS, bem
como os trabalhadores da Instituição, da seguinte maneira:
• A perda salarial da categoria está hoje no patamar de 57,30%;
• Os valores hora aula praticados no CEETEPS são os menores da região Sudeste do
Brasil, segundo dados publicados pela Folha de São Paulo, que aponta o menor salário
como sendo o pago aos professores da rede municipal de Vitória, no Espírito Santo, cujo
valor hora aula é R$ 7,08 (inicial, professor com nível superior).
• Nas ETES – Escolas Técnicas do CEETEPS este valor é R$ 6,09 (inicial, professor com
nível superior) e nas FATECS – Faculdades de Tecnologia o valor é R$ 8,10.
• Desde o início do governo Covas/Alckmin, o número de ETES e FATECS cresceu, eram
108 e hoje são 151, porém, o orçamento destinado ao CEETEPS, em termos reais,

diminuiu, pois, em 1995 correspondia a 0,68% da Receita do Estado e em 2005
correspondia a apenas 0,478 % da mesma receita.

• 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;
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Para minimizar o arrocho salarial, nossa reivindicação é a aplicação imediata de
reajuste salarial de 30% para todos os trabalhadores, professores e funcionários das
ETES e FATECS e estabelecimento de cronograma para recomposição das perdas.

Mas, a nossa luta extrapola a questão salarial e inclui a reivindicação de mais verbas para
o ensino público do Estado de São Paulo, e, em especial, o estabelecimento de uma

política estadual de financiamento da Educação Profissional Pública, com a fixação,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007, a DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DE 2,1% DO ICMS QUOTA PARTE ESTADUAL PARA O
CEETEPS, DE FORMA A GARANTIR A EXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA
PESSOAL, CUSTEIO E INVESTIMENTOS de forma a permitir o planejamento das
políticas públicas da educação profissional e tecnológica, a qual entendemos fundamental para
o desenvolvimento do nosso Estado.
Assim, solicitamos de V. Exª apoio à luta dos trabalhadores do CEETEPS, para a

recuperação salarial da categoria e na dotação orçamentária, através de MOÇÃO DE
APOIO a ser encaminhada ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria Estadual de

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, à Superintendência do Centro Paula
Souza, às Lideranças Partidárias da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, à
Imprensa Local e ao SINTEPS.
Certos de contar com o apoio de V. Exª nestas justas reivindicações da categoria,
apresentamos os nossos votos de consideração.
Atenciosamente.
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