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É hora de retomar a mobilização!

Os eixos da mobilização em 2012
A proposta da direção do Sinteps é fazer de 2012
um palco de lutas por:

.

A

direção do Sinteps realizou um conjunto de reuniões neste
início de ano para dar o pontapé inicial na mobilização da categoria em
2012. Depois da greve e de toda a movimentação dos trabalhadores
do Centro em 2011, que forçaram o governo a se mexer, novas batalhas se aproximam.
A proposta da direção do Sindicato é entrelaçar três campanhas
vitais para a nossa categoria neste ano: pela democratização das estruturas de poder do Centro; por reajuste salarial e carreira dignos; pela
manutenção do vínculo do Ceeteps à Unesp.
Nesta edição do Sinteps Jornal, vamos abrir a discussão sobre a
importância das três campanhas e as formas de mobilização para fazê-las
acontecer! O primeiro passo, como você acompanha na página 2, foi a
abordagem do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paulo Alexandre Barbosa, da superintendente e do
vice-superintendente do Ceeteps no dia 13 de janeiro, em Santos. Diretores do Sinteps entregaram um ofício com nossas reivindicações e o
secretário comprometeu-se a receber a entidade ainda em fevereiro.
Outros passos virão. Se não tivermos retorno do governo, vamos repetir a dose de 2011.

Democratização do Ceeteps:
Eleições diretas e paritárias para a superintendência!
Reajuste salarial!
Definição de política salarial!
Melhoria dos benefícios!
Nova carreira que atenda aos interesses dos trabalhadores!
Defesa da manutenção do vínculo entre
o Centro Paula Souza e a Unesp!

.

.
.

O 1º passo da
campanha:
Sinteps cobra
reunião
prometida por
secretário e
superintendente

.

.

Quero votar
para
superintendente!
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A luta vai
recomeçar!

Contra a
barbárie no
Pinheirinho!
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O primeiro passo na mobilização

Sinteps apresenta reivindicações a secretário
e superintendente na Baixada
Entidade cobra agendamento da reunião prometida para fevereiro

A

nossa campanha salarial de
2012 teve início no dia 13 de janeiro. Nesta data, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paulo Alexandre Barbosa, a superintendente e o vice-superintendente do
Ceeteps, respectivamente os professores Laura Laganá e César Silva, estiveram em Santos para anunciar o início
das obras de restauração da antiga Hospedaria dos Imigrantes, na Vila Mathias,
que abrigará a nova sede da FATEC Rubens Lara. Segundo Barbosa, que já não
esconde a pretensão de disputar a prefeitura de Santos pelo PSDB, a mudança
permitirá a ampliação da capacidade da
FATEC dos atuais 1.440 alunos para mais
de três mil. A solenidade foi realizada no
auditório da ETEC Aristóteles Ferreira.
O Sinteps estava lá. Os diretores Marcos Mendes e Denise Rykala conseguiram uma reunião com o secretário,
a superintendente e o vice-superintendente ao final do evento. Na ocasião, entregaram ao secretário um ofício (003/12 Sinteps, 13/1/2012) com as reivindicações mais urgentes da categoria.
A seguir, confira as principais
reivindicações e, na sequência, as respostas obtidas durante a reunião:

As reivindicações
· Carreira dos trabalhadores do Ceeteps
Solicitamos o estabelecimento de
um cronograma de reuniões do Sinteps
com a equipe de trabalho da superintendência e do governo estadual, responsável pela elaboração da proposta institucional, a fim de esclarecermos as propostas dos trabalhadores, protocoladas
em dezembro de 2011, bem como tentarmos elaborar um projeto final que
atenda aos anseios da categoria antes da

Expediente

propositura do projeto de lei
complementar na Assembleia
Legislativa de SP.
· Reajuste Salarial
1) Tendo em vista a recente
aprovação de lei complementar
que reajusta os vencimentos dos
servidores abrangidos pela LC
1.080/2008 em 7%, retroativos
a julho/2011, e considerando que
a reclassificação dos salários dos Barbosa (centro) recebe as reivindicações dos
diretores do Sinteps Denise e Marcos
técnicos e administrativos do
Ceeteps baseou-se na equivalência com a referida lei, questionamos o se- e licença prêmio aos servidores estaducretário. Queremos saber se o governo ais abrangidos pela Lei 500/74, solicitaestadual irá reajustar, imediata e retroati- mos ao secretário a concessão dos mesvamente a julho de 2011, os salários dos mos direitos aos servidores contratados
trabalhadores do Ceeteps equivalentes aos pelo regime da CLT no Ceeteps, fundada LC 1.080/2008.
mentando a reivindicação na Lei Complementar 180/78, bem como na Cons2) O arrocho salarial da categoria não tituição paulista.
foi resolvido com as soluções implantadas pelo governo estadual em 2011. O · Pagamento da evolução funcional
Tendo em vista que o processo
próprio governo afirmou que a nova carreira seria a solução para a grave crise de evolução funcional ocorreu com um
instalada no Ceeteps. A carreira, como atraso enorme, pois a lei 1.044/08 previa
alertou o Sindicato, não é um processo a evolução em maio de 2011 e, em funde rápida implantação. Assim, reivindi- ção das regras estabelecidas pela autarcamos iniciar a discussão sobre o rea- quia somente findou em dezembro de
juste salarial dos trabalhadores do Cee- 2011, os trabalhadores estavam ansiosos
para saber quando iriam receber. Tamteps para a data-base de 2012.
bém solicitamos esclarecimentos do andamento dos recursos dos trabalhadores
· Aposentados
Questionamos o motivo pelo que não foram aprovados no processo de
qual ainda não foram repassadas a alguns evolução funcional, bem como dados estrabalhadores estatutários aposentados do tatísticos do processo como um todo.
Ceeteps as regras de reclassificação determinadas na LC 1.148, de 15/9/2011. · Bônus Resultado
Segundo a lei 1.044/2008, os traO texto da lei diz claramente que as disbalhadores
do Ceeteps têm direito, de
posições ali presentes se aplicam aos apoacordo
com
as regras da autarquia e do
sentados e pensionistas estatutários, sem
qualquer restrição quanto ao tipo de apo- governo estadual, ao recebimento do Bôsentadoria ou pensão. nus Resultado. Qual o andamento do
processo para este ano? Quando o governo pretende fazer o pagamento?
· Sexta parte e
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licença prêmio
Tendo em vista o despacho do governador Geraldo Alckmin sobre a concessão de sexta parte

· Benefícios e direitos
Há em curso, desde a data base
de 2011, uma série de reivindicações sobre melhoria dos benefícios pagos aos
trabalhadores do Ceeteps, assim como
o estabelecimento de alguns direitos não

cumpridos. É o caso dos vales alimentação e transporte, Medicina e Segurança do Trabalho e política salarial. Reivindicamos retomar a discussão sobre o
item Benefícios e Direitos para solução
na data-base de 2012.
· Piso Nacional
A Lei Federal 11.738/2008 estabelece, além do piso salarial, o cumprimento de, no máximo, 2/3 da carga horária do professor em sala de aula. Nas
escolas do Ceeteps, a lei não é cumprida.
Questionamos o secretário se, em 2012,
o governo estadual irá cumprir a lei.

Algumas respostas

. O secretário comprometeu-se a se reunir com o Sinteps em “meados de fevereiro” para “expor os fatos” a respeito
das nossas reivindicações. Disse ainda
que, desta primeira reunião, sairá um cronograma para as próximas reuniões. A
direção do Sinteps (CDB, Regionais e
Executiva) fez nova cobrança formal do
agendamento da reunião (Ofício Sinteps
006/2012), mas, até o fechamento desta
edição (6/2/2012), não havia retorno.
Sobre a Progressão, a professora Laura
disse que seria paga em fevereiro/2012.
Quanto à carreira, ela informou que a
proposta está em fase de discussão entre
superintendência e governo e que estão
verificando a possibilidade de fazer a adequação à Lei do Piso Nacional.
A professora Laura informou que, após
o processo de progressão ocorrido em
final de 2011, “75% dos professores foram contemplados”. Ela acha que, como
o Sindicato queria progressão para 100%,
os 75% são “bastante razoáveis”.

.
.
.

Orientação
O Sinteps orienta os trabalhadores
que não tiveram sucesso no recurso da
evolução funcional a ingressar com novo
recurso, uma vez que o Ceeteps somente
registrou as notas que as pessoas tiraram em
cada item. O novo recurso deve ser endereçado
à direção da unidade, solicitando
esclarecimentos nos itens em que julga ter
recebido nota menor do que a merecida. Não
é possível ao Sinteps fazer um modelo para
isso, pois cada caso será um caso.

Data-base 2012

CDB propõe à categoria:

Vamos nos somar à paralisação nacional
dos trabalhadores em
educação de 14 a 16 de março

A

Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE) está convocando uma paralisação nacional de três dias, entre 14 e 16 de março. O objetivo é pressionar o governo a implantar a Lei do Piso (que obriga os
estados a garantirem 1/3 da jornada fora da sala de aula),
aplicação de 10% do PIB na educação, entre outras.
Reunido em 31/1/2012, o Conselho de Diretores de
Base (CDB) do Sinteps avaliou que seria importante os trabalhadores do Ceeteps engrossarem a paralisação convocada pela CNTE,
como um primeiro e vigoroso passo na nossa campanha salarial de 2012.
A aprovação do indicativo voltará à pauta
na próxima reunião do CDB, em 29/2/2012.

Sinteps na justiça pela Lei
do Piso Nacional
A Ação Coletiva para aplicação da Lei
do Piso Nacional (que estabelece, entre outros,
o cumprimento de 1/3 da jornada do professor
fora da sala de aula) foi protocolada pelo Sinteps no ano passado, tão logo a matéria teve
decisão terminativa no STF (Supremo Tribunal
Federal). O Sindicato acreditava que, com a decisão do STF, teria liminar garantida na justiça
paulista. Porém, o juiz de nossa ação julgou que
“não há prejuízos para os trabalhadores”, de
forma que não decidiu liminarmente, mandando
a ação para tramitação comum. O Sinteps recorreu imediatamente e aguarda decisão judicial.

O governo não
deu nada!
A gente conquistou!
Durante a reunião da direção
do Sinteps , no dia 31/1, foi sugerido e
aprovado o uso de uma frase para sintetizar esta primeira fase da campanha
salarial de 2012: “O governo não deu
nada! A gente conquistou!”
Para tentar desestimular novas
mobilizações, o governo tenta passar a
ideia de que as concessões que fez em
2011 nada têm a ver com a nossa greve. Conversa mole! As conquistas econômicas que tivemos – o reajuste de
11%, a progressão automática das faixas iniciais dos docentes e auxiliares
docentes, a equivalência para algumas
das funções administrativas – foram pequenas diante das perdas enormes da
categoria, mas redundaram diretamente da nossa mobilização. Em 2012, vamos lutar e conquistar mais!

O cartaz da
campanha
da CNTE

Seminários temáticos
vão debater as
campanhas de 2012
O Sinteps deve realizar seminários de fevereiro a maio, para envolver a categoria na preparação das três
campanhas (democratização do Ceeteps, campanha salarial 2012/carreira e
manutenção do vínculo com a Unesp).
Eles serão realizados em SP, com transmissão pela Internet. Fique atento à divulgação! O primeiro seminário vai
ocorrer na próxima reunião do Conselho de Diretores de Base (CDB), em
29/2, a partir das 13h30.

Revista dos 18 anos foi
lançada em dezembro
No dia 13/12/2011,
marcando os 18 anos de fundação do Sinteps (criado em
1993), foi realizada uma festa
em São Paulo, com a participação de trabalhadores de
várias ETECs e FATECs, da
capital e interior. Estiveram
presentes representantes de
entidades sindicais parceiras
do Sinteps nas lutas.
A festa teve como
ponto alto o lançamento da
Revista dos 18 anos, que
resgata os principais momentos na vida
da entidade e traça os desafios para o
próximo período.
Obs: Todos os filiados receberão a publicação pelo correio. A revista já está disponível em www.sinteps.org.br.
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Democratização, já!
Quero votar para superintendente!

O

mandato
da atual diretora superintendente do Ceeteps,
Laura Laganá, encerrase no segundo semestre
de 2012. Não há possibilidade de recondução,
por se tratar do seu segundo mandato.
Nos bastidores,
os prováveis sucessores
já se movimentam rumo ao cargo, mas sem se preocupar em
atender aos anseios da comunidade. E é assim porque eles sabem que sua ascensão ao cargo
não dependerá de nós, trabalhadores e estudantes do Ceeteps.
Assim como na indicação nos dois mandatos de Marcos Antônio Monteiro e nos dois
mandatos de Laura Laganá, seis
pessoas, estranhas ao Ceeteps
em sua maior parte, que compõem o Conselho Deliberativo do
Centro, é que vão “eleger” o próximo dirigente da autarquia. O
nome escolhido por estes iluminados será enviado ao governador, para a canetada final.
Através deste sistema, o
Ceeteps vai sendo dirigido por
pessoas ligadas ao PSDB, submetidas às demandas do partido,
alheias aos interesses da comunidade e sem qualquer compromisso com os professores,
funcionários e alunos. É
por isso que temos o mais
baixo salário da educação
profissional e tecnológica
do Brasil; é por isso que
as condições de trabalho
são ruins e, às vezes, até
precárias; é por isso que
a expansão do Ceeteps é
feita ao sabor dos desejos
e compromissos políticos;
é por isso que não há democracia em nossa instituição e
que, nos poucos rincões em que
há alguma participação da comunidade, a escolha de diretores de
unidades nem sempre acaba com
a nomeação do primeiro coloca-

do.
Mas este quadro já foi
diferente, quando elegemos diretamente um superintendente (o
professor Elias Horani), em 1992.
Isso mostra que é possível, se houver interesse da comunidade acadêmica, democratizar o Ceeteps.
Podemos, sim, ter eleições
para os dirigentes do Centro, ampliar a estrutura do seu Conselho
Deliberativo e garantir a participação dos diversos segmentos da
comunidade. Podemos ter a implantação de novos Conselhos,
também com a participação dos
segmentos, para discussão administrativa, de ensino, de pesquisa
e de extensão de serviços à comunidade, objetivos diretos de
uma instituição pública da educação profissional e tecnológica.

Campanha ampla
O Sinteps propõe a realização de uma ampla campanha
pela democratização do Centro
em 2012, com a participação dos
trabalhadores e o envolvimento
dos estudantes. A proposta da direção do Sindicato é que iniciemos a mobilização agora, ainda
no primeiro semestre, quando o
Conselho Deliberativo reúne-se
para aprovar as regras da sucessão. Vamos pressionar o Conselho a aprovar regras que garantam as eleições diretas, seja na
administração central, seja nas
unidades, com a participação paritária (peso igual para professores, servidores e estudantes).
Queremos respeito! Queremos votar e sermos votados!
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Organização de base

Novos Diretores Regionais são empossados

Na reunião ordinária da direção do Sinteps (Diretores de Base, Regionais e da Executiva) em 31/1/2012, tomaram posse os novos Diretores Regionais do Sindicato, eleitos nos meses de dezembro e janeiro. São eles:
- Rafael dos Santos Correia Macedo, da
ETEC Pedro Ferreira Alves (Regional
Campinas).
- Terezinha de Jesus A. Gonçalves, da FATEC Guaratinguetá (Regional Vale do Paraíba e
Litoral Norte).
- Rubens Leão Cavalcanti, da ETEC Prof. Dr. Antônio E. Toledo (Regional Presidente Prudente).
- Cláudio Rodrigues, da ETEC Dona Escolástica
Rosa (Regional Baixada Santista).
- James Antônio Gomes Martins, da ETEC Fernando Prestes (Regional Sorocaba).

Papel importante
Como a base do nosso
Sindicato é grande e estendese 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).
Além deles, a entidade conta com a valiosa contribuição de voluntários em unidades espalhadas por todo
o estado, que divulgam informações e ajudam a organizar a categoria. É a CORRENTE DO BEM, que
deve engrenar novamente nas campanhas de 2012.

Sinteps assina moção contra a
barbárie no Pinheirinho
O Fórum das Seis – que engloba as entidades sindicais e estudantis das universidades estaduais e o Sinteps –
lançou uma moção de repúdio aos graves fatos ocorridos no
bairro Pinheirinho, na cidade de São José dos Campos, no início de janeiro, quando a Polícia Militar desalojou de suas casas
cerca de 1.300 famílias. Aproximadamente seis mil pessoas
tiveram suas moradias, móveis e pertences pessoais destruídos. Os moradores ocupavam o gigantesco terreno desde
2004, uma área abandonada pertencente à massa falida da
Selecta S/A, de propriedade do megaespeculador Naji Nahas.
Um dos trechos da moção destaca: "Da USP à Cracolândia e desta ao Pinheirinho, o governador Geraldo Alckmin tem demonstrado o caráter profundamente antidemocrático, antipopular, elitista e intolerante de sua gestão, agredindo
impiedosamente os direitos humanos em geral e os movimentos sociais em particular."
Nas fotos, extraídas da grande imprensa, flagrante
da barbárie e ato de solidariedade aos moradores, no centro
de São Paulo.

Fique por dentro...
Sinteps na rede: Site, chat e Orkut
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).
No site do Sinteps, você também encontra o ícone de entrada no Orkut. Em caso de dúvidas,
envie e-mail para sinteps@uol.com.br. Fique por dentro!

Edital de Convocação
004/2012
A presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Ceeteps, do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e
Profissional do Estado de São Paulo –
Sinteps, no uso de suas atribuições, convoca Assembleia Setorial, a realizar-se:
Dias: 01 a 31 de março de 2012.
Local: Nas próprias unidades de ensino.
Pauta:
Eleição de delegados para o XXI CONFASUBRA, que será realizado de 10 a 15 de
abril de 2012, em Poços de Caldas, MG.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2012.
Neusa Santana Alves
(RG 13.371.827)

Obs: O Sinteps é filiado à Fasubra
(Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras) e
procura defender, nos congressos da
entidade, a aprovação de propostas de
luta em defesa da educação profissional
pública, gratuita e de qualidade.

Sindicato
solidariza-se com
profissionais da
Enfermagem
O Sinteps manifestou seu apoio aos
profissionais da Enfermagem, que lutam pela
aprovação do projeto de lei federal 2.295/00,
que institui a jornada de 30 horas para a categoria. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado
de São Paulo (SEESP) está promovendo uma
série de manifestações, em várias cidades, somando-se ao movimento nacional.
A reivindicação está baseada no caráter extremamente desgastante da profissão
e na relação direta que estes profissionais têm
com a saúde da população.
O Ceeteps mantém vários cursos técnicos de Enfermagem e, por isso, tem tudo a
ver com este debate.
No dia 8 de março, as entidades ligadas à categoria vão promover uma manifestação nas assembleias estaduais, inclusive na paulista, para pedir o apoio dos deputados.

