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Luta organizada da categoria conquista mais verbas para o
Centro Paula Souza. Agora, é hora de exigir o reajuste salarial

A greve é a nossa arma!
Vamos cruzar os braços a
partir de 1º de março!
Relatório final da LO garante R$ 120 milhões a mais para
Pessoal em 2008, o que seria suficiente para um reajuste salarial
de 81%. Com a palavra, o governo Serra!

No verso, veja
mais detalhes
sobre as verbas
aprovadas para o
Centro em 2008.

Durante todo o segundo
Item
Projeto de Lei (R$)
Reivindicação do Sinteps (R$)
Lei (R$)
Diferença (R$)
semestre de 2007, diretores do
Sinteps e militantes da categoria
Orçamento global
514.615.591
1.086.873.452,00
678.515.591,00
163.900.000,00
foram presença constante nas
Pessoal
318.520.853,00
831.742.782,40
438.520.853,00
120.000.000,00
audiências públicas convocadas
Custeio
98.244.718,00
147.037.345,40
139.744.718,00
41.500.000,00
pela Assembléia Legislativa de
Investimentos
97.850.020,00
108.093.324,20
100.250.020,00
2.400.000,00
São Paulo (Alesp) para debate da
Lei Orçamentária (LO) de 2008. As
Projeto de Lei = Valores propostos pelo governo em seu projeto de LO/2008.
audiências foram realizadas em
Reivindicação do Sinteps: Valores defendidos pelo Sindicato nas audiências públicas.
todas as regiões administrativas do estado. Os representantes do
Lei = Valores finais aprovados pela Alesp.
Sinteps procuraram mostrar aos parlamentares e jornalistas
Diferença = Valores extras aprovados.
presentes que os valores propostos pelo governador José Serra
para o Ceeteps em 2008 eram, proporcionalmente ao crescimento
das vagas, reduzidos em 15% em relação a 2007.
Após as audiências públicas, a Comissão de Finanças e
Nesta data, você tem um compromisso muito importante: participar do
Orçamento da Alesp elaborou seu relatório prevendo um acrésciato de lançamento da greve da categoria. Vai ser em frente ao
mo de R$ 249.809.000,00 para o Centro em 2008, sendo R$ 120
Ceeteps,
em São Paulo. O Sinteps disponibilizará ônibus para trazer
milhões para Pessoal. O relatório já foi transformado em lei e regerá
os trabalhadores (professores e funcionários) para o ato (lotação
as contas do governo paulista neste ano. Nesta lei, o Ceeteps
mínima de 30 pessoas). Os ônibus deverão trazer faixas com os
aparece com os valores apontados no quadro acima. Na outra
página, veja como esses montantes poderiam ser convertidos em
seguintes dizeres: "Trabalhadores das ETE's e FATEC's em greve.
reajuste para a categoria.
Sinteps". A hora é agora! Vamos forçar o governo a negociar!!!

29 de fevereiro, 14 horas
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Governo não tem desculpas para negar reajuste
Verba extra
conquistada pela
luta da categoria
permite um reajuste
de 81,166% em
março

O valor de R$ 120 milhões a mais para o
Ceeteps, conquistado pela ação organizada
dos militantes e diretores do Sinteps,
significam 37,7% a mais do que o governo
havia proposto para o ano de 2008. Em
comparação com a folha de salários da Lei
Orçamentária vigente em 2007, o acréscimo é
de 62,90% (quadro abaixo), o que significa ser
possível um reajuste salarial de 81,166% a
partir de 1º de março, mês da data-base
aprovada pelo governo estadual.
A conquista é significativa, mas o
Pessoal e Encargos LO 2007 (1)

Pessoal e Encargos LO 2008 (2)

R$ 269.197.911,00

R$ 438.520.853,00

Reunião do CDB aprova campanha
de mobilização para a greve
Reunido extraordinariamente
no dia 15 de janeiro, o Conselho de
Diretores de Base (CDB) do Sinteps
aprovou um conjunto de iniciativas
para impulsionar a greve da categoria
a partir de 1º de março. Foi criada
uma Comissão de Mobilização,
composta por Diretores Executivos e
Diretores Regionais, que terá por
incumbência fazer reuniões nas
unidades em que não há representação sindical. As reuniões serão
realizadas em fevereiro, após o
Carnaval, com o objetivo de prestar
esclarecimentos sobre a greve,
organizar o movimento e mobilizar
para o ato do dia 29/2 (veja convocação na página da frente). Nas

governo Serra pode usar o dinheiro para
outros fins, como a terceirização, a
contratação de estagiários e novos
professores. Através de manobras
burocráticas, o governo pode, inclusive, fazer
esse dinheiro voltar aos seus cofres.
Temos que transformar essa verba em
reajuste digno. Somente a luta da categoria será
capaz de for;ar o governo a negociar.
A hora é agora! Todos em greve a partir
de 1º de março. Somos muitos, somos fortes!
Todos ao ato público do dia 29/2!

unidades em que há Diretores de
Base, caberá a eles a mobilização.
A reunião também aprovou
a reedição da Cartilha de Direitos e
Deveres para orientar os trabalhadores em greve. No dia da aula inaugural para os pais dos alunos de
primeiros anos das ETE's, serão
distribuídas cartas abertas, explicando os motivos da nossa greve. Além
disso, serão confeccionados outros
materiais agitativos e enviados
releases (matérias prontas) aos
jornais, rádios e TVs do estado. A
comunidade do Sinteps no Orkut
(veja propaganda abaixo) também
será usada para informar e mobilizar
os trabalhadores.

Porcentagem 2/1
62,8991%

É de se esperar que, após três anos
sem qualquer revisão salarial, sem
implantação de novas carreiras, sem
realização de concursos, sem
correção nos benefícios de vale
transporte e vale refeição, sem
respeito à política salarial dos
trabalhadores das ETE's e
FATEC's, o governo corrija estas
distorções, valorizando os
profissionais que fazem do Centro
Paula Souza a instituição de
respeito e notoriedade que os
tucanos utilizam em seu marketing
político.

O Sinteps também!
Participe da comunidade
do seu Sindicato:
www.orkut.com/
Community.aspx?cmm=39562258
(ou busque a palavra Sinteps).
Mais uma via de comunicação
entre a categoria e a sua entidade.

