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Nós, funcionários técnico-administrativos das ETECs (Escolas Técnicas), FATECs (Faculdades de Tecnologia) e Administração Central do Ceeteps
(Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza), pedimos o apoio da
comunidade. Assim como os professores e auxiliares de docente da instituição, estamos há três anos sem qualquer reajuste salarial, o que tem corroído
cada vez mais nosso poder aquisitivo.
Mas a situação dos administrativos é a mais preocupante de todas. Em
muitos casos, chegamos a ganhar menos do que o salário mínimo estadual.
Esta realidade não parece incomodar a Superintendência do Ceeteps
e o governo estadual. Ao contrário, seguem inaugurando novas unidades
pelo estado, sem lhes garantir a necessária infraestrutura humana e material. Quando chegam as eleições, todos já se habituaram a ver o governador
Geraldo Alckmin e os candidatos de seu partido rasgarem elogios às ETECs
e às FATECs. Mas a dura realidade das nossas escolas não aparece na propaganda vistosa que vai ao ar.
Neste momento, vivemos a expectativa de que o governador encaminhe um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que vai equiparar nossos
salários aos valores vigentes na Lei 1.080/2008, que rege o conjunto do funcionários técnico-administrativos do estado. Embora ainda baixos, os salários
previstos na Lei 1.080/2008 estão acima do que é pago aos administrativos do
Centro Paula Souza.
Para que essa equiparação se concretize, falta apenas o governador
assinar o projeto de lei, que está em suas mãos, e enviá-lo à Assembleia Legislativa.
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