MOÇÃO DE APOIO ÀS REIVINDICAÇÕES DOS
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS TÉCNICAS E
FACULDADES DE TECNOLOGIA DO CENTRO PAULA SOUZA

Os vereadores da Câmara Municipal de ...... foram informados que os
professores e funcionários das Escolas Técnicas e Faculdades de Tecnologia do
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” iniciarão uma greve
geral por tempo indeterminado a partir de 1º de março de 2008.
A greve foi decretada porque os salários destes profissionais estão muito
defasados, chegando ao ponto de figurarem como os piores salários da Região
Sudeste do Brasil.
Por outro lado, as Escolas Técnicas e as Faculdades de Tecnologia são
exemplos de escolas públicas bem sucedidas, com alto índice de empregabilidade
de seus egressos e com excelentes indicadores educacionais.
A categoria, através do seu Sindicato, vem tentando conversar com o novo
governo desde a sua posse, na expectativa de mudar o quadro de arrocho salarial,
porém, o diálogo não está aberto e não restou outra opção aos trabalhadores senão
a deflagração da greve geral para obrigar a abertura de negociação.
As reivindicações são bastante plausíveis: R$ 10,05 como piso da hora
aula nas Escolas Técnicas; R$ 13,37 como piso da hora aula nas Faculdades de
Tecnologia e R$ 566,63 como piso mensal dos funcionários, com a manutenção
dos respectivos índices multiplicadores das carreiras atualmente em vigor. Além
do mérito dos profissionais, que pressupõe salários mais dignos, as reivindicações
podem ser atendidas, tendo em vista o acréscimo de R$ 120 milhões ao
orçamento de pessoal e encargos do Centro Paula Souza para 2008.
Temos clareza de que a educação profissional e tecnológica é um alicerce
importante para os jovens do nosso estado, de forma que solicitamos do governo
do Estado de São Paulo o atendimento às reivindicações destes profissionais de
reconhecida competência na oferta de educação pública de qualidade.
Solicitamos que esta moção seja encaminhada ao Governador do Estado
de São Paulo, Sr. José Serra, ao Secretário de Desenvolvimento do Estado de São
Paulo, Sr. Alberto Goldman, ao Presidente da Assembléia Legislativa de São
Paulo, Deputado Vaz de Lima, à Diretora Superintendente do Centro Estadual de
Educação Tecnológica “Paula Souza”, Sra. Laura Laganá, e à Presidente do
Sindicato da categoria, SINTEPS, Sra. Neusa Santana Alves.
Endereços:
- Palácio do Governo: Av. Morumbi, 4500, São Paulo – SP, CEP 05650905.
- Assembléia Legislativa: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, São Paulo – SP.
- Secretaria de Desenvolvimento: Rua Bela Cintra, 847, Consolação, São
Paulo – SP, CEP 01415-903.
- Superintendência do CEETEPS: Praça Cel. Fernando Prestes, 74, Bom
Retiro, São Paulo – SP, CEP 01124 060.
- SINTEPS: Praça Cel. Fernando Prestes, 74, subsolo, Bom Retiro, São
Paulo – SP, CEP 01124 060.

