
Carta aberta à população

26 de maio de 2022 é dia de luta e 
mobilização no Centro Paula Souza

Bônus é direito! Pague o que é nosso, governador!

Nós, professores, auxiliares docentes e funcionários administrativos das ETECs (Escolas Técnicas) e FA-
TECs (Faculdades de Tecnologia) do Centro Paula Souza, pedimos a atenção da comunidade interna e externa. 
Estamos vindo a público para denunciar um profundo desrespeito para com o nosso trabalho e os nossos direitos.

Vivemos uma situação de forte arrocho salarial. Após quatro anos sem reajuste e em meio a uma inflação 
galopante, o governo do estado limitou-se a nos conceder um ínfimo reajuste de 10% em março deste ano. O úni-
co benefício ao qual temos direito é um mísero vale alimentação de R$ 12,00, que não por acaso ganhou o apelido 
de ‘vale coxinha’. Apesar da imensa propaganda que o governo faz das ETECs e FATECs, em todas as unidades 
faltam professores e funcionários, o que gera sobrecarga de trabalho e adoecimento para muitos.

Até mesmo o Bônus Resultado, um paliativo pago anualmente pelo governo do estado ao pessoal da edu-
cação, agora virou motivo de incertezas e humilhações. Em 2021, usando como pretexto a pandemia, o então 
governador Doria cancelou o bônus e, em seu lugar, criou o ‘Abono Fundeb’, destinando-o exclusivamente para os 
professores da rede estadual e nos deixando de fora.

Em 2022, a informação extraoficial é que o Bônus Resultado será pago, mas não há qualquer confirmação. 
É importante lembrar que este Bônus não é um favor ou uma benesse que o governo nos concede. Trata-se de um 
direito, previsto na lei que instituiu a carreira dos trabalhadores do Centro. Além disso, pela Constituição do esta-
do de São Paulo, o governador é obrigado a aplicar 30% de tudo o que arrecada com a manutenção e o desenvol-
vimento do ensino. Ocorre que o governo não gasta o que deveria e, todos os anos, o Bônus é a forma encontrada 
para fechar as contas. Ou seja, é dinheiro que obrigatoriamente deve ser investido em educação!

Não há qualquer justificativa para esta indefinição. A arrecadação do estado de São Paulo está muito boa, 
batendo recordes de ingresso de impostos mesmo em meio à pandemia. 

Queremos que o governador Rodrigo Garcia respeite os nossos direitos e anuncie imediatamente a data 
de pagamento do Bônus Resultado!

Também queremos que o governo do estado e a Superintendência do Centro Paula Souza negociem com o 
nosso sindicato, o Sinteps, a reposição das perdas salariais dos últimos anos e benefícios dignos! 

Queremos contratações e a revisão da carreira em vigor (contemplando novas tabelas salariais, a jornada 
para os docentes, a instituição do plano de saúde, reajustes nos benefícios e outros.)

Do governo do estado e da direção do Centro Paula Souza, exigimos respeito!
Da comunidade, pedimos o apoio! 

 De nossa parte, seguiremos fazendo o que sempre fizemos: serviço público de 
qualidade, educação profissional e tecnológica de excelência nas ETECs e FATECs! 

26 de maio de 2022.
Professores, auxiliares docentes e funcionários administrativos das ETECs e FATECs

Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps)


