


Nossa política salarial vem sendo descumprida pelo governo
desde 1996. Como é público e notório, o Centro Paula Souza é
vinculado e associado à Unesp. E, segundo a legislação da
Unesp, temos direito a reajustes salariais pelos índices do
Cruesp (Conselho de Reitores das Universidades Estaduais
Paulistas). Porém, o governo vem deliberadamente ignorando
esta legislação, levando-nos a um arrocho salarial insuportável.
No dia 5 de março de 2010, demos início à Campanha Salarial
da data base deste ano, com a realização de um grande ato
público no campus da FATEC/SP. Neste mesmo dia,
protocolamos na Superintendência a Pauta de Reivindicações
da categoria, solicitando um cronograma semanal de reuniões.
No dia 8 de março, protocolamos a mesma Pauta nas Secretari-
as de Desenvolvimento, Gestão e Planejamento, todas envolvi-
das no processo de negociação, reivindicando o mesmo2



cronograma. Nada disso
aconteceu. Entre os dias 8
e 30 de março, foram
realizadas assembleias
setoriais nas unidades
para a tomada de decisão
sobre a greve. No dia 31
de março, em assembleia
geral, contabilizada uma
maioria de trabalhadores a
favor da greve, o movi-
mento foi decretado.
Assim, a partir de 6 de
abril, os trabalhadores do
Ceeteps devem cessar as
atividades, até que o
governo atenda as nossas
reivindicações.
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Tudo vai depender de como trans-
correrem as negociações com o
governo. O Comando de Greve
Central está elaborando um calen-
dário de atividades regulares, que
será divulgado no site
(www.sinteps.org.br). No dia de
cada atividade, deve ser realizada
uma rodada de assembleias
setoriais para tirada de
posicionamento. As assembleias
serão o termômetro da greve.
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Através do Comando de Greve Central, do Comando de
Greve Local e do site do Sinteps.

Através do Comando de Greve Local, que, a cada nova roda-
da de assembleias e atividades realizadas, informa o Coman-
do de Greve Central.
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Todos os membros da Diretoria
Executiva e da Diretoria Regio-
nal do Sinteps. São eles: Neusa
Santana Alves, Salvador dos
Santos Filho, Silvia Elena de
Lima, Gilberto A. de Freitas,
Denise Rykala, Rafic Nassin
Filho, Margarete Maria Moises
Angeli, Edison de Lima Franco,
Gertrudes Ap. Lopes Pereira,

Eros Schettini Roman, Wilson Agostinho Filho, Robson Luiz
Manfredi, Luiz Carlos Soares, Terezinha de Jesus A. Gonçal-
ves,  Rubens Leão Cavalcanti, Maria Aparecida de Paula
Tavares, Paulo Búfalo.
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