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Enviada por:
Adalberto Luiz de Oliveira (Diretor Regional -SP- Aposentado)
Laércio Guerreiro, ETEC Horácio Augusto (CDB)
Felipe Chadi
Itamar Moll - Direção Sinteps, FATEC/SP

“Por meio do amor, ponham-se a serviço uns dos outros”

A SERVIÇO DO BEM COMUM
A esses que sempre se beneficiaram  do autoritarismo, que gerou
a exclusão, o centralismo, a alienação, a falta  de transparência, a corrupção e a irresponsabilidade, que produziu a ignorância, temos que dar um
recado :
[...] Não abriremos mão de construirmos o que já conquistamos  e
não acomodaremos ante o sonho de sermos os próprios obreiros  e gestores do nosso mundo.”
(José Iran Barbosa Filho, Professor da Rede Pública Estadual e Municipal de
Aracaju)

RECADO AOS DIRETORES CENTRALIZADORES
(Aqueles que se encantam diante do poder e  soberbamente acreditam que o mesmo está diretamente ligado à máxima  de que o centro do
universo é o próprio  umbigo, na ilusão  da frágil altura aparente, centralizam o poder por arrogantemente entender que ninquém é confiavel ou
tem a capacidade de fazer tão bem quanto?).
Esta atitude antidemocática, além de alijar o crescimento  da escola em todos os níveis, desarticula o engajamento político dos envolvidos,
gerando nos servidores baixa auto-estima  e desconforto generalizado.
Porém, saibam esses diretores, que utilizam desse expediente  
como prática gestora, que vivenciarão um futuro absolutamente solitário,
pois, ao semear discórdias  e desilusões, buscam o próprio isolamento.
Este é o preço do autoritarismo.
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Tire as mãos do nossos Direitos...
Educação é um Direito de todos: público, gratuito e de qualidade.
NENHUM PASSO ATRÁS
Agora atacam os direitos dos trabalhadores....Para o povo sobrarão os restos.... Participem dos movimentos de lutas de seu sindicato, para
juntos resistirmos e garantirmos  nossos direitos. Os ataques são muitos...
é só o começo.
MENSAGEM
Nossa vida é feita de escolhas. Colhemos exatamente aquilo que
plantamos. Durante esta longa caminhada do Sinteps, o trabalho da Direção Executiva foi orientar, alertá-los e repassar valores necessários para
toda vida profissional, acreditando na justiça, para conquistar todos os
seus sonhos, acreditando na capacidade de cada trabalhador.
A colheta depende única e exclusivamente da nossa categoria...
você e o sindicato.
Dedicamos para:
Profa. Regina Conti, Profa. Lucia Miura, Profa. Nilza Camargo,
Profa. Lucia Helena (em memória), Escola Técnica Getúlio Vargas (GV/SP)
Prof. José Aparecido, em memória.
Prof. Deoclésio, em memória.
Amigo Salvador, em memória.

