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O Chat do Sinteps vai ao ar das 12 às 13h, toda quarta-feira. Para participar, entre no link
próprio no site da entidade (www.sinteps.org.br).
Você também pode participar da comunidade do Sinteps no Orkut: www.orkut.com/
Community.aspx?cmm=39562258 (ou busque a palavra Sinteps).
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Reajuste salarial, defesa do vínculo com a Unesp, democratização do Centro...

Tarefa central do VI Congresso dos Trabalhadores
do Centro é preparar as lutas para 2011
J

á está tudo pronto para a realização do
VI Congresso dos Trabalhadores do Centro, marcado para os dias 12 a 16 de dezembro, na cidade
de Nazaré Paulista. Os delegados foram eleitos e
terão como missão central debater e deliberar sobre temas importantes para a categoria, desde os
mais gerais da situação política (por exemplo, a
conjuntura política federal e estadual), da educação (quadro nacional e paulista), até questões mais
específicas do Centro (como a expansão e o financiamento da educação profissional) e da categoria (avaliação da campanha salarial deste ano e
plano de lutas para o próximo período). A programação conta com palestras sobre os vários temas,
como forma de subsidiar os delegados.
No tópico do plano de lutas, será discutida
a preparação do próximo ano. A principal proposta,
feita pelo Conselho de Diretores de Base (CDB) do
Sinteps, em reunião de 16/9, é preparar a greve
geral para 2011. Sem reajuste, não vamos começar o ano letivo! Os Diretores de Base avaliaram
que a frágil mobilização da nossa categoria em
2010 fortaleceu o governo. À vontade, Serra/Goldman ignoraram nossa pauta de reivindicações.
A indicação do CDB parte de situações
bem objetivas. O que move o governo do PSDB
não é o merecimento dos funcionários e profes-

sores do Centro Paula Souza, que fazem um belíssimo trabalho, apesar de receberem salários
aviltantes e terem seus direitos desrespeitados
corriqueiramente.
A defesa do vínculo entre Centro e Unesp
também demandará nossa reação em 2011. Na reunião do Conselho Universitário (CO) da Unesp de
outubro deste ano, realizada no dia 21, o reitor Herman Voorwald anunciou a intenção de propor, em
fevereiro de 2011, o desvínculo entre as instituições. De tempos em tempos, o governo tucano
volta suas baterias para o vínculo, pois sabe que ele
é um impeditivo às suas intenções de privatizar as
ETEs e FATECs.
Sem reajuste, amargando o enganador
plano de carreira aprovado em 2008, vendo uma
sucessão de “inaugurações” de escolas técnicas
e faculdades de tecnologia sem garantia de recursos, sob a iminência de um novo ataque ao
vínculo... não resta dúvida de que os trabalhadores do Centro têm muito o quê debater neste
Congresso.

Cobertura
Após o VI Congresso, edição especial
do Sinteps Jornal trará os principais debates e
resoluções. Aguarde!
O cartaz de divulgação do VI Congresso

Três meses depois...

Superintendência deve
resposta aos
trabalhadores sobre
correção do vergonhoso
“vale coxinha”

Até o fechamento deste boletim, no
dia 18/11, a Superintendência do Centro não
havia dado nenhum retorno sobre a situação
do nosso vale alimentação, mais conhecido
por “vale coxinha”, atualmente em “generosos” R$ 4,00.
No dia 9/8, em reunião com a superintendente, professora Laura Laganá, o
Sinteps apresentou um levantamento feito
pela entidade junto a outras autarquias de
regime especial, como o Centro. Todas elas

pagam auxílio alimentação muito superior ao
do Centro, no mínimo de R$ 15,00 ao dia.
Na reunião, a superintendente comprometeu-se a “realizar estudos” para comprovar
que as demais autarquias de regime especial
pagam mais que o Centro e, depois disso,
emitir um parecer ao governo solicitando o
aumento do nosso auxílio.
Mais de três meses se passaram e,
ao melhor estilo tucano, a Superintendência
sequer toca no assunto.
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Organização de base

Sinteps convoca eleições para Diretores Regionais
A direção do Sinteps é composta por várias
instâncias, cada uma delas com sua importância na
organização e nas lutas da categoria. Além da Diretoria Executiva, há os Diretores de Base (CDB) e os
Diretores Regionais.
Como a base do nosso Sindicato é grande e
estende-se por todo o estado, é impossível aos
membros da Diretoria Executiva cobri-la integralmente. Por isso, uma parte dessa responsabilidade é
dividida com os Diretores de Base (voltados à organização em sua unidade) e com os Regionais (que
fazem o trabalho na região).
Assim como acontece com o CDB, já é tradicional que os dias dedicados ao trabalho sindical
pelos Regionais sejam considerados de efetivo exercício. Para isso, basta que o Sindicato encaminhe
pedido à Superintendência antecipadamente. Neste
momento, estão abertas as inscrições aos interessados em atuar como Diretores Regionais. O mandato
é de um ano.
Calendário
9/11 a 9/12/2010: Inscrições.
10/12/2010: Deferimento das inscrições.
12/12/2010: Apresentação de recursos.
16/12/2010: Homologação das inscrições.
22/12/2010: Eleição dos Diretores Regionais (ocorre durante a reunião ordinária do CDB).
Obs: Cabe aos Diretores de Base e da Executuva votarem

nos candidatos inscritos a Regional.
31/1/2011: Posse dos eleitos, durante a
reunião ordinária do CDB.

1- Araçatuba
2- Araraquara
3- Barretos
4- Bauru
5- Franca
6- Marília
7- Metropolitana da Baixada Santista
8- Metropolitana de Campinas
9- Presidente Prudente
10- Vale do Ribeira
11- Ribeirão Preto
12- São José do Rio Preto
13- Vale do Paraíba
14- Sorocaba
15- Metropolitana de SP
15.1- Sub-Regional ABCMRR
No dia 9 de novembro, em assembleia geral ordinária, realizada na sede do
15.2- Sub-Regional Capital
Sinteps, foi aprovada a proposta orçamentária da entidade para o próximo
15.3- Sub-Regional Metropoano. Acompanhe abaixo:
litana Noroeste
15.4- Sub-Regional do Alto
RECEITAS
Mês base 09/2010
%
Anual
Corrigido
Tietê

Assembleia aprova proposta orçamentária do
Sindicato para 2011

Serviço
As fichas de inscrição estão no site do Sindicato
(www.sinteps.org.br), seção
de “Notícias”.

Ele pondera que, caso o filiado
queira, pode ajuizar essa ação individual,
mas o risco será maior. Veja só: Se o
Sinteps perder a ação coletiva, o filiado
ainda terá a chance de ajuizar a ação
individual. Se, ao contrário, o Sinteps
ganhar a ação, mas o filiado tiver proposto a ação individual e perdê-la, não
poderá se beneficiar da coletiva. Para
ele, terá ocorrido um fenômeno chamado
‘coisa julgada‘, o que não acontece nas
ações coletivas.
No caso da ação da sexta-parte, o Ceeteps já foi citado e aguarda
prazo para se manifestar sobre a defesa;
na sequência, o tema irá para julgamento. Logo, a orientação do jurídico do
Sinteps é para aguardarmos o julgamento da ação coletiva antes de iniciarmos
as individuais.

Expediente

As reuniões da Diretoria Executiva, Diretoria Regional e
Conselho de Diretores de Base do Sinteps terão o seguinte
calendário no ano que vem:
Janeiro: 31 (segunda-feira) Julho: 25 (segunda-feira)
Fevereiro: 8 (terça-feira)
Agosto: 16 (terça-feira)
Março: 16 (quarta-feira)
Setembro: 14 (quarta-feira)
Abril: 27 (quarta-feira)
Outubro: 22 (sábado)
Maio: 19 (quinta-feira)
Novembro: 17 (quinta-feira)
Junho: 24 (sexta-feira)
Dezembro: 16 (sexta-feira)

As regionais do Sindicato

Jurídico do Sindicato alerta para os
riscos das ações individuais
O Sinteps ajuizou uma ação
civil pública, solicitando o pagamento
da sexta-parte aos servidores que completarem 20 anos de serviços públicos,
mesmo que tal previsão não esteja mais
na nova lei que instituiu o plano de carreira no Centro Paula Souza. O pedido
baseia-se na própria Constituição do
Estado de São Paulo, que assegura tal
benefício.
Essa ação, também conhecida
como ação coletiva, foi ajuizada para
beneficiar todos os filiados da entidade.
Portanto, não há a necessidade de ajuizar ações individuais. “Existem boatos
de que a ação coletiva tem andamento
mais lento, mas isso não é verdade. Ela
tem andamento como uma ação qualquer”, enfatiza o advogado do Sinteps,
Jamil Hassan.

Calendário de reuniões 2011
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1.1. Arrecadação
Total das receitas

36.504,53
36.504,53

100% 438.054,36
100% 438.054,36

457.766,81
457.766,81

18.252,27

50%

219.027,24

228.883,47

DESPESAS
2.1. Trabalho de base

2.1.1. Reuniões
2.1.2. Campanha salarial
2.1.3. Transportes com viagens
2.1.4. Hospedagem
2.1.5. Alimentação
2.1.6. Correio
2.1.7. Cursos e palestras
2.1.8. Congressos
2.1.9. Formação de quadros
2.1.10. Ajuda de custos
2.1.11. Contribuições para entidades sindicais
2.1.12. Cultura / Esporte / Lazer
2.1.13. Assinaturas (periódicos, Internet etc)
2.1.14. Contratos
2.1.15. Publicações do Sinteps
2.2. Salários, encargos

7.300,91

20%

87.610,92

91.553,42

2.3. Serviços de terceiros

7.300,91

20%

87.610,92

91.553,42

10%

43.805,28

45.776,50

2.3.1. Assessoria jurídica
2.3.2. Assessoria contábil
2.3.3. Assessoria imprensa
2.3.4. Assessorias diversas
2.4. Despesas administrativas 3.650,44
2.4.1. Material de expediente
2.4.2. Contas de telefone
2.4.3. Taxas bancárias
2.4.4. Manutenção do imóvel
2.4.5. Manutenção de equipamentos
2.4.6. Copa e cozinha
2.4.7. Materiais de limpeza
Total das despesas

36.504,53

100% 438.054,36

457.766,81

Obs. 1 - A correção anual foi calculada com base numa
inflação de 4,5% para o ano de 2011.
Obs. 2 - A arrecadação do Imposto Sindical ocorrerá em abril de 2011,
segundo legislação em vigor.

