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TEMA I – CONJUNTURA INTERNACIONAL
Reeleito em dezembro de 2012, Barack Obama reiniciou, no dia 20 de janeiro de 2013, mais um
mandato nos Estados Unidos da América do Norte,
dando prosseguimento à política norte-americana
de interferência na governabilidade dos países africanos, asiáticos, europeus e latino-americanos, geralmente pobres ou em via de desenvolvimento.
Os Estados Unidos e a União Europeia vêm
enfrentando uma série de dificuldades para manter
os sete grandes (Espanha, Portugal, Itália, França,
Alemanha e o Canadá) unidos. A dificuldade é manter a União Europeia e, principalmente, países como
a Grécia e a Irlanda dentro de padrões que não comprometam a unidade do bloco. Para tanto, aprovam
pacotes de ajuda de milhões de dólares, exigindo em
troca uma política de austeridade que inclui metas
a serem atingidas na questão da redução de direitos
dos trabalhadores e da população em geral.
Por outro lado, a Guerra na Síria adquiriu
um cenário de barbárie que mexeu com os brios dos
países ricos, que agora ameaçam invadir o país. Enquanto isso, Mali também sofrerá a interferência ianque caso não entre nos eixos suportáveis de governabilidade.
As Nações Unidas ainda não foram acionadas para a interferência nestas guerras civis, mas dão
apoio velado à política norte-americana para o mundo. As Coréias do Norte e do Sul assinaram um novo
acordo de convivência e, possivelmente, o respeitarão até que novas interferências norte-americanas
reacendam os conflitos regionais

Uma crise atrás de outra

A crise financeira e econômica global nos
EUA, iniciada em meados de dezembro de 2007, a
partir de uma onda de calotes no mercado imobiliário norte-americano, atingindo em seguida o sistema
financeiro e se espalhando rapidamente para todos
os setores da economia daquele país, não acabou.
Ao contrário, ainda está perturbando países como a
França, Itália, Portugal, Espanha e Grécia. Se não fosse o apoio financeiro da Alemanha, a Zona do Euro
estaria seriamente comprometida e países como
Grêcia, Espanha e Portugal estariam fora do bloco.
A Alemanha continua sustentando a Zona do Euro
para que o bloco econômico enfrente novas crises.

A deterioração do mercado de trabalho

As crises financeiras e econômicas mundiais,
além dos efeitos perversos que causam, abrem novas
oportunidades para alguns segmentos. No sistema

capitalista, em geral, quem paga a conta são os trabalhadores, com o agravamento das condições de empregabilidade e/ou o aumento dos subempregos. As
desigualdades sociais se agravam e o caos se instala
nos países que não têm um mercado interno suficientemente equilibrado para garantir o consumo diante
do aumento de uma demanda. Projeções feitas pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) estimam que o número de desempregados nos países que integram a organização
poderá aumentar em 8 milhões nos próximos dois
anos. O desemprego poderá subir dos atuais 34 milhões para 42 milhões ate o final de 2010 e em escala
ascendente para os anos de 2012/2013.
No Brasil, segundo dados do IBGE, o país foi
o último entrar em crise e o primeiro a sair dela. Isso
graças às medidas que o governo brasileiro tomou
para que o povo brasileiro e a indústria nacional não
fossem afetados como aconteceu nos EUA.
Desde 2008, Dilma Roussef governa o Brasil
seguindo a política do Governo Lula, mas aperfeiçoando onde ela apresenta brechas que colocam em
risco a governabilidade. A sua política é elogiada no
mundo todo e, hoje, Dilma é uma das mulheres mais
reconhecidas no planeta, ficando somente atrás da
primeira-ministra da Alemanha e de Hillary Clinton, dos EUA.
Enquanto isso, na América Latina, após a
morte de Hugo Chávez, a Venezuela é governada
pelo seu vice, Maduro. Embora tenha deixado um
buraco na economia venezuela, Chavez incluiu os
mais pobres e zerou o analfabetismo no país.
Em meados de agosto, o caso do senador boliviano abriu nova crise no bloco sul americano, causando a queda do ministro das Relações Exteriores
brasileiro. Até o fechamento da tese, o Brasil estava tentando solucionar esta crise, que, em suma, foi
uma interferência do nosso país nos assuntos da Bolívia, sem, contudo, haver a aprovação do governo
brasileiro na questão.
Nosso vizinho do Sul, o Uruguai, tem uma
estabilidade econômica invejável, passando desapercebido no cenário das crises internacionais, assemelhando-se à Suiça, no bloco do Mercosul.
Em síntese, os países da Comunidade Europeia enfrentam crises financeiras que afetam inicialmente os mais pobres do continente (Grécia, Polônia, Eslovênia, entre outros) e também a economia
da Comunidade como um todo. Por isso, é necessária a injeção de recursos do Tesouro Europeu para
amenizar o sofrimento do povo daqueles países, que
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sofrem toda a sorte de perdas em se tratando de emprego e nível de qualidade de vida.
Na França, a insatisfação gerada pela aprovação da reforma da Previdência pelo Senado, que
aumenta a idade mínima de 60 para 62 anos, levou o
país a uma greve geral à época e, atualmente, o povo
francês continua se manifestando para defender os
seus empregos e sua condição de vida.
O povo francês tem plena consciência de sua
cidadania e reage imediatamente toda vez que ataques são direcionados aos seus direitos. Não é a primeira vez que o povo francês vai à luta pelos seus direitos e, certamente, não será a última, nestes tempos
de neoliberalismo capenga.
A crise financeira e econômica mundial expôs a ineficiência da regulação da economia pelos
mercados, defendida com veemência pelos neoliberais. A ineficiência deste sistema econômico já provou que não há como governar sem a retirada dos
direitos dos trabalhadores destes países.
Assim, o socialismo sempre será o sistema alternativo ao capitalismo neoliberal, que não cumpre
as suas promessas de uma melhora na vida dos trabalhadores no mundo inteiro.

O meio ambiente

É hora de rever a doutrina neoliberal em todos os seus aspectos, inclusive no que se refere às
privatizações. Em especial, é hora de eliminar uma
das metas do Consenso de Washington, sobre a privatização do sistema de infraestrutura da água, que
vê a água como mercadoria e não patrimônio público de todos os seres vivos.
No Brasil, em especial no estado de São Paulo, o processo de privatização da água está em franco desenvolvimento. A Sabesp foi privatizada no
governo do PSDB e a situação do saneamento básico
é dramática. A maior parte do estado de São Paulo
não tem saneamento básico.
A privatização da água implica na exclusão
de quem não pode pagar, e tem impedido o acesso a este recurso principalmente nos países pobres.
Em poucos anos, quem for dono da água terá amplo
poder econômico e político, com poder de decisão
sobre a vida humana, visto que o planeta necessita
da água para sobreviver.
Ora, se a água é uma necessidade básica do
ser humano, um direito humano fundamental, sua
propriedade não pode ser entregue a alguém ou a
um grupo de empresários, cujo único propósito é a
maximização de lucros. Se isso ocorrer, cada ser vivo
será diretamente prejudicado e sujeito à morte.
Os resultados das privatizações em outros
setores já são conhecidos: os prejuízos econômicos,
sociais e ambientais são enormes. É urgente promo-

ver um amplo debate e combater esta política nefasta a um recurso natural e público.
Devemos ter em mente que, assim como o petróleo foi o estopim para muitas guerras no século
passado, a propriedade da água doce e potável, será
em breve razão para a disputa pelos países que não
a possuem. Novas guerras podem surgir e o Brasil
precisa estar atento para a defesa de seu patrimônio.
Outra preocupação mundial é o crescente
aquecimento global, que pode provocar consequências catastróficas. O aquecimento da Terra pode levar ao derretimento das calotas polares e de geleiras,
elevando o nível das águas dos oceanos e dos lagos,
submergindo ilhas, amplas áreas litorâneas, mangues. O superaquecimento das regiões tropicais e
subtropicais contribuiria para intensificar o processo
de desertificação e de proliferação de insetos nocivos
à saúde humana e animal. A destruição de habitats
naturais provocaria o desaparecimento de espécies
vegetais e animais.
O mundo está pensando em soluções menos
agressivas ao meio ambiente para garantir o crescimento econômico, a tal da sustentabilidade. Porém,
são iniciativas isoladas e sem acordo das grandes potências mundiais. O protocolo de Kyoto ainda não
foi assinado pelos EUA e China, por exemplo, que
são os maiores poluidores globais.
O Brasil, que está em “boa” colocação no
ranking e que tem mantido um índice de desenvolvimento humano nos mesmos parâmetros anteriores,
tem buscado alternativas para amenizar os efeitos
do desmatamento da Amazônia. Os níveis têm diminuído, mas em ritmo mais lento do que o desejado.
No pior cenário, a Amazônia pode se tornar cerrado
até o final do século XXI, devido ao aumento na concentração de gases de efeito estufa. São necessárias
novas medidas punitivas aos que desmatam a floresta amazônica.
A aprovação do novo Código Florestal pelo
Congresso Nacional, segundo os defensores das florestas, favorece a continuidade do desmatamento e
do latifúndio. Já segundo o governo, foi uma maneira encontrada para controlar o desmatamento.
Analisando o aspecto científico, percebemos
que já existem várias formas de resolver o problema
e cada vez mais cientistas propõem novas opções.
Como, por exemplo, a troca de matrizes energéticas por outras mais limpas, manutenção de grandes
absorvedores de C02, como a floresta amazônica.
Ou seja, cientificamente o problema é perfeitamente
solucionável. No entanto, ainda existe uma falta de
vontade política de governos e grupos empresariais,
pois ainda priorizam o lucro acima de tudo. Ainda
não perceberam que o agravamento do problema
pode trazer sérios prejuízos econômicos, como, por
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exemplo, fortes quebras de safras agrícolas.
O planeta é capaz de absorver até certa quantidade dos gases do efeito estufa. Assim, a humanidade precisa aprender a viver dentro destes limites
impostos pela natureza. Esta, grosso modo, seria a
solução definitiva.
De acordo com relatórios de agências internacionais e mesmo do Greenpeace, a geração de eletricidade por painéis solares torna-se mais competitiva
a cada ano e existe a estimativa de que o mercado
desta tecnologia alcance 300 bilhões de euros por
ano em 2030 e a criação de 6,5 milhões empregos, suprindo 9,4% da demanda mundial por eletricidade.

Os geradores solares logo estarão competindo com centrais elétricas, já que produzem eletricidade a preços competitivos exatamente onde ela é
necessária, sem a necessidade de grandes investimentos em sistemas de transmissão.
O mundo está pronto para uma revolução
energética, mas os governos têm que apoiar sua retórica contra o aquecimento global em ações concretas
para o desenvolvimento das energias renováveis.
A humanidade tem hoje recursos tecnológicos para resolver esta situação, mas os governantes
dos países que compõem o G 7 colocam a questão
como prioridade?

RECOMENDAÇÕES AO CONGRESSO
1) APOIO AOS MOVIMENTOS DOS TRABALHADORES DO MUNDO, EM DEFESA DOS SEUS
DIREITOS;
2) DEFENDER UM MODELO ECONÔMICO QUE GARANTA UM MUNDO MELHOR PARA TODOS, SEM DISCRIMINAÇÃO DE CLASSE;
3) SER CONTRA A RETIRADA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES EM TODO O MUNDO;
4) SER CONTRA A INTERFERÊNCIA DOS PAÍSES IMPERIALISTAS NA SOBERANIA DE QUALQUER POVO;
5) SER CONTRA OS CONFLITOS ARMADOS, QUE NADA MAIS SÃO DO QUE O FINANCIAMENTO DA INDÚSTRIA ARMAMENTISTA;
6) DEFENDER FORMAS LIMPAS E RENOVÁVEIS DE ENERGIA;
7) SER CONTRA O PROJETO NEOLIBERAL, LUTANDO CONTRA A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO, AS PRIVATIZAÇÕES E O ESTADO MÍNIMO;
8) SER CONTRA A PRIVATIZAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÕNIA E DA
ÁGUA DO PLANETA;
9) LUTAR PELA PRESERVAÇÃO DO PLANETA;
10) DEFENDER O SOCIALISMO PARA A MELHORIA DE VIDA DA CLASSE TRABALHADORA
MUNDIAL.

TEMA II – CONJUNTURA NACIONAL
A democracia não foi inventada em um
determinado lugar e com uma forma definitiva. A
construção da democracia é contínua e penosa, é
um processo conflituoso e sujeito a diferentes caminhos que levam muitas vezes à ampliação ou à retração da democracia.
Lefort, 1981, (filosofo frances)

Introdução

O governo Dilma, em 2011, começou com

problemas políticos: uma chuva de denúncias, constantes demissões de ministros e muitas tensões na
base aliada. Na economia, a inflação cresceu juntamente com a crise internacional. No Congresso, o
governo Dilma tem uma frágil oposição, fazendo
com que as maiores dores de cabeça do Governo,
encontrem-se na base aliada e nas derrapagens de
seus ministros. A crise internacional complicou a
conjuntura econômica do Brasil, sendo o principal
problema a baixa expectativa de crescimento econô-
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mico, diferente dos anos anteriores. Dilma mantém
as mesmas políticas e programas do governo Lula
para educação e saúde, com investimentos ainda insuficientes para colocar o Brasil nos patamares dignos da sua população. Para isso, é necessário mais
investimentos e, também, transformar os programas
em políticas públicas.
No segundo ano de mandato, as coisas não
foram melhores. O “mensalão” voltou com força
total, através dos julgamentos e condenações de alguns importantes fundadores do PT e de partidos
da base aliada. Nas eleições de 2012, apesar de uma
acirrada campanha eleitoral pelas cidades do Brasil,
quando o “mensalão” foi tema recorrente, tivemos
a grande vitória do PT, que ampliou sua base e conquistou a prefeitura da maior cidade da América
Latina, São Paulo. Fernando Hadad ganhou a eleição e consagrou Lula como um grande articulador.
Em 2013, o fato marcante foi a manifestação
pelo passe livre. Os estudantes foram às ruas em
grandes manifestações para conquistar a gratuidade
nos transportes públicos. Outras pautas se aglutinaram ao movimento, porém, sem bandeiras, não tiveram o mesmo êxito do Movimento Passe Livre.

O governo do PT

Não é possível fazer uma análise do governo Dilma sem antes analisar os oito anos de governo
Lula. Dilma foi o braço direito de Lula nos últimos
quatro anos de seu mandato.
O governo Lula caracterizou seu mandato
pela estabilidade econômica, pela manutenção da
balança comercial com superávit, em fase de crescimento, e intensas negociações com a Organização
Mundial de Comércio (OMC).
Conseguiu diminuir em cerca de 168 bilhões
de reais a dívida externa, mas não conseguiu diminuir a dívida interna, não mexeu na política fiscal
e monetária, optando pela manutenção do estado
tradicional, facultou ao Banco Central a autonomia
política para manter a taxa de inflação sob controle,
seguindo o objetivo determinado pelo governo.
O PIB (Produto Interno Bruto), que representa a soma de todas as riquezas de um país, teve
um crescimento médio anual de 4,0% nos dois mandatos. O índice é quase o dobro do registrado no
período de 1981 a 2002 (2,1%). Assim, o Brasil passou de 12º lugar para 8º no ranking das maiores economias do mundo.
O governo Lula deu prioridade à redistribuição de renda e aos programas sociais, como,
por exemplo, o “Bolsa Família”, expansão do crédito e do salário mínimo que era de R$ 200,00 em
2002 e chegou em 2010 em R$ 510,00, promovendo
assim um pequeno acréscimo no poder de consu-

mo entre as classes mais pobres.
Os sucessivos escândalos políticos foram
os piores momentos do governo. O “mensalão” foi
um esquema de pagamento de propina aos parlamentares em troca de votos e apoio às propostas
do Executivo. Foi o pior momento da avaliação do
presidente; na época, Lula contava com apenas 31%
de aprovação.
O incentivo às exportações e à diversificação
dos investimentos feitos pelo BNDES estimulou o
microcrédito e ampliou os investimentos na agricultura familiar através do PRONAF (Programa
Nacional da Agricultura Familiar). O emprego formal cresceu: em 2002, a taxa de desemprego era de
10,5% da População Economicamente Ativa (PEA);
em fevereiro de 2008, o Brasil registrou a maior queda do nível de desemprego em 13 anos, chegando
a 9,9%. E o governo Lula terminou o mandato em
dezembro de 2010 com índice médio anual de desemprego em 6,7%.
As ações governamentais em relação ao desmatamento da Amazônia, tais como a fiscalização, a
racionalização do uso do solo, a criação das reservas
florestais e o controle de crédito para produtores irregulares, fizeram com que o desmatamento tivesse
a menor taxa em 21 anos.
Houve uma forte expansão da rede federal
de educação, com a entrega de 214 unidades de escola técnicas e 14 universidades entre 2003 e 2010.
No segundo mandato, ocorreram muitos
problemas com os aeroportos e, também, a crise do
uso de cartões corporativos.
O governo Lula terminou seu mandato com
80% de aprovação.
O Brasil finalizou o ano de 2010 com a eleição
de Dilma Russeff presidenta do Brasil, com 56,05%
dos votos válidos contra 43,95% de seu adversário
José Serra (PSDB).
Sem dúvida, foi um grande passo para um
país machista e preconceituoso, eleger para ocupar
o posto de comando mais alto do país uma mulher
que participou dos movimentos de combate à ditadura e, como militante política, foi presa e torturada.
A derrota do PSDB e a vitória do PT ainda não garantem que caminharemos para um país mais justo e
democrático.
A educação, a saúde, os transportes e todos os
direitos somente serão conquistados quando o povo
brasileiro tiver consciência do seu papel na construção de uma outra sociedade, mais justa. De qualquer
forma, o povo brasileiro elegeu Dilma Roussef porque avaliou que, apesar dos partidos serem parecidos, no governo Lula houve avanços consideráveis,
que melhoraram a sua condição de vida, muito diferente dos governos anteriores.

VII Congresso dos Trabalhadores do Centro Paula Souza - Pág. 8

A eleição da Dilma teve, portanto, como significado a continuação do projeto político de Lula
cuja marca foi, estrategicamente, através de vários
programas, superar a miséria e a pobreza extrema e
diminuir a desigualdade social. Apesar das tentativas, o governo Dilma tem problemas, dificuldades e
também traços das políticas neoliberais, tais como a
privatização dos aeroportos e as tentativas de reformas da Previdência.

Economia no governo Dilma

Dilma começou o governo com a inflação
ameaçando sair do controle e, consequentemente,
ameaçando a estabilidade econômica. O governo,
desde o início, aplicou a política de isenções de IPI
de carros e da linha branca para manter o consumo
interno aquecido e, mesmo assim, o ano de 2011 terminou com a inflação na casa dos 6,30%, preocupando o governo e a nação.
O ano de 2012 também foi difícil na área
econômica, fomentada pela crise econômica mundial. Para estimular o mercado interno, o governo
continuou a baixar o IPI dos automóveis, eletrodomésticos da chamada linha branca e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), cobrados sobre o
financiamento ao consumo de 3% para 2,5%, e os
juros tiveram queda em média 9,6% entre maio de
2011 e maio de 2012.

Crises polítícas

Na área política, vários ministros caíram sucessivamente, começando com denúncias de que o
ministro Palocci (PT), em quatro anos de governo,
teve o seu patrimônio aumentado em 20 vezes, atuando em uma assessoria privada ao mesmo tempo
em que cumpria mandato de deputado federal. O
ministro do transporte, Alfredo Nascimento (PR),
é acusado de um esquema de superfaturamento
em obras públicas. Logo após, foi a vez de Wagner
Rossi (PMDB), ministro da Agricultura, ser o alvo
de uma série de acusações de corrupção na Conab
(Companhia Nacional de Abastecimento), incluindo pagamento de propinas em troca de financiamento de campanha. Pedro Novais (PMDB), do
Turismo, foi o quinto ministro do governo Dilma
a deixar o cargo, acusado de pagar com dinheiro
público o salário de sua governanta por sete anos
e usar um funcionário da Câmara dos Deputados
como motorista particular de sua esposa. O ministro do Esporte, Orlando Silva (PCdoB), também
não conseguiu escapar de sucessivas denúncias de
fraudes em convênios do ministério dos Esportes.
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT), também foi alvo de uma série de denúncias de irregularidades, dentre elas, o envolvimento em um

esquema de cobrança de propina de ONGs, sindicatos e ainda foi acusado de ter feito uma viagem
oficial em um avião fretado pelo dono de uma das
ONGs que prestava serviços ao Ministério do Trabalho. Todas estas quedas ocorreram no primeiro
ano de governo da presidente Dilma. A mídia chamou estas sucessivas quedas de ministros como a
“faxina” da presidente Dilma. Após a depuração,
a estabilidade na governança equilibrou-se, retornando agora, com a queda do ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, que “resgatou”
um senador boliviano, atravessando o país de táxi,
gerando uma crise entre os dois países, que até o
momento não se resolveu, tendo muitos aspectos a
serem esclarecidos.
Em 2012, o fantasma do “Mensalão” voltou
com força total. O julgamento e a condenação de
José Dirceu e Jose Genuíno, fundadores do PT, foram usados eleitoralmente. Em 2013 os “mensaleiros” têm as suas condenações confirmadas pelo STF,
que também é alvo de críticas e investigações, tendo
em vista o recente escândalo envolvendo o ministro
Joaquim Barbosa, presidente do órgão.
O destaque de 2013 foram as grandes manifestações que explodiram em todo o Brasil, que começaram com a reivindicação do Movimento Passe
Livre e foram, aos poucos, tendo a adesão de setores
da população, na sua grande maioria estudantes. O
movimento conseguiu reunir um milhão de pessoas
em 60 cidades e chegou a dois milhões em 400 cidades. O combustível que aumentou as manifestações
e colocou milhares de pessoas na rua e não mais somente jovens, veio com o repudio à repressão policial, a exigência de respeito à democracia, ao direito
de livre expressão e manifestação.
As reivindicações se diversificaram em várias
pautas, mas as principais ficaram entre o aumento de
passagem de ônibus e a má qualidade dos serviços
públicos prestados à população, a corrupção de políticos, mais verbas para a saúde e a educação, a PEC
37 (que diminui os poderes de investigação do Ministério Público) e o projeto de lei 4.330/2004 (regulamentação do serviço terceirizado, permitindo que
categorias inteiras sejam substituídas por empresas
terceirizadas, retirando direitos dos trabalhadores) e
outras mais. Usaram a realização da Copa das Confederações para reforçar as manifestações contra os
gastos feitos para a realização da Copa do Mundo.
A presidente Dilma veio a público em pronunciamento, valorizando a democracia e as manifestações populares pacíficas, mas condenou a violência de grupos isolados. Destacou a necessidade
do dialogo. Propôs um pacto com governadores e
prefeitos para melhorar os serviços públicos. Destacou quatro prioridades: elaboração de um plano na-
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cional de mobilidade urbana; repasse de 100% dos
recursos do petróleo para a educação; um programa
de trazer milhares de médicos do exterior para atender no sistema público de saúde; e receber os líderes
das manifestações pacíficas. E, principalmente, propôs um plebiscito para a reforma eleitoral. A popularidade da presidente despencou e, junto com ela,
a de prefeitos e governadores, principalmente os do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As pautas
principais são o “fora, Cabral” (governador do Rio
de Janeiro) e o “fora, Geraldo Alckmin” (governador
de São Paulo) e aparece mais fortemente o movimento dos “Black Bloc”, jovens encapuzados que partem
para a violência e a depredação dos bancos, lojas,
prédios públicos e do aparato policial.
O Movimento Passe Livre, após a conquista
de sua reivindicação, retirou-se das manifestações,
que já eram alvo de oportunistas, e a partir daí as
manifestações perderam força.
As centrais sindicais também foram às ruas
protestar em defesa dos trabalhadores, contra o PL
4330/2004, pela anulação a reforma da Previdência,
por ter sido aprovada pelos “mensaleiros”, 10% do
PIB para a educação pública, mais verbas para a saúde, entre outras.
A análise dessas grandes manifestações
tem várias vertentes, não existindo uma única resposta. Algumas vitórias do movimento continuam
frágeis, por exemplo, a PEC 37 foi derrotada no
Congresso, mas já existem promessas de retorno
do projeto. Em São Paulo, especificamente, o deputado Campos Machado (PTB) ressuscitou-a como
PEC O1/2013. A votação dos royalties do petróleo
garantiu apenas 75% para a educação , quando a
reivindicação era 100%.
Os 25% restantes ficaram para a saúde, o que
não é de todo ruim, pois a saúde brasileira está indo
de mal a pior, implicando na controversa deliberação do governo brasileiro na contratação de médicos estrangeiros. A reforma política nem chegou a
ser discutida no Congresso, que tratou de tirá-la de
cena rapidamente, e a corrupção, grande crítica dos
movimentos, continua à solta em todos os níveis de
governo e nos três poderes.

programas passageiros. Não será assim que alcançaremos a qualidade na educação pública brasileira.
Em 2013, para piorar, o relator do PNE no
Senado (Pimentel) alterou a redação aprovada na
Câmara dos Deputados, que previa 10% de investimento federal em educação pública, incluindo que
este investimento será para a educação no geral,
incluindo a educação privada em todas as suas ramificações.
Esta mudança resulta na inclusão da renúncia
fiscal com o PROUNI, que concede bolsas em instituições privadas de ensino superior; os investimentos do Ciência sem Fronteiras, que envia estudantes
brasileiros para estudar em faculdades fora do país;
o PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e ao Emprego, e o Sisutec – Sistema
de Seleção Unificada para Cursos Técnicos do Ensino, o que claramente indica uma privatização da
educação, pois além de não ressolverem os problemas de qualidade, acesso e permanência, ainda se
caracterizam em desvio dinheiro público, que deveria ser investido na educação pública.

A política educacional

O caso da mulher.
Programa Federal da Casa da Mulher

O Plano Nacional de Educação, após anos
de discussão, foi votado em 2012 pela Câmara dos
Deputados, mas trouxe muitas frustrações. O PNE
aprovado não contém várias reivindicações da sociedade civil, que discutiu a educação brasileira em
conferências municipais, estaduais e na Conferência
Nacional – a CONAE de 2010. Na maioria, ao invés
de políticas públicas, o PNE aprovado baseia-se em

Outras políticas
A crise ambiental

O Rio de Janeiro foi sede da “Rio+20”, que é
uma conferência que congrega quase todos os países do mundo, patrocinado pela ONU (Organização
das Nações Unidas) para discutir como o mundo
irá crescer economicamente e como tirar as pessoas
da pobreza extrema e, ainda, preservar o meio ambiente. A conferência tem sua importância, pois foi a
primeira vez que trouxe à luz discussões, tais como:
reciclagem do lixo, preocupação com a poluição,
desmatamento da Amazônia e o incentivo à economia da água.
Não houve consenso e o documento apresentado e assinado pelas delegações foi duramente
criticado pela sua redação pouco ambiciosa e a falta concreta de ações voltadas ao desenvolvimento
sustentável.

É o programa de combate à violência contra
a mulher, que cria casas especializadas para atender mulheres em situação de violência em todos os
estados e no Distrito Federal, contando com delegacias especializadas, juizados e varas, defensorias,
promotorias, equipe para orientação ao emprego
e renda, e também brinquedoteca e um espaço de
convivência.
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RECOMENDAÇÕES AO CONGRESSO:
1 – Defender 10% do PIB para a educação pública;
2 – Defender o financiamento público para a educação profissional pública;
3 - Defender os serviços públicos;
4 – Ser contra a terceirização dos serviços públicos;
5 – Ser contra a corrupção;
6 – Ser contra as propostas de retiradas de direitos do trabalhador;
7 – Ser contra a exploração e a violência contra a mulher;
8 - Defender a Previdência pública.

TEMA III – CONJUNTURA ESTADUAL
REFLEXÃO do Prof. Dr. Mauri de
Carvalho – Docente da Universidade
Federal do Espírito Santo
O Estado capitalista é uma força especial de repressão da burguesia sobre a classe trabalhadora (operária). Na cidade do capital o Estado é o Estado da burguesia. Sua substituição pelo Estado operário ou “Estado de
todo o povo”, Estado a serviço dos trabalhadores é impossível sem uma drástica mudança de comportamento
social. Infelizmente há ainda uma enorme quantidade
de lideranças sindicais e intelectuais orgânicos da classe
trabalhadora que insistem em falar sobre o Estado em
geral, e não da sociedade que constrói o Estado do qual
estamos a falar. Se a sociedade esta montada sobre duas
classes sociais fundamentais: (1)operários, proletariados
e camponeses pobres e (2)burgueses (industriais, fundiários e financeiros), que a questão do Estado não pode
ser tratada para além da relação conflituosa entre duas
classes. É um contra senso afirmar a existência ou a possibilidade nesta sociedade de um Estado de todo o povo
ou Estado popular e democrático. O Estado servo de todas as classes indistintamente é o discurso da moda nos
dias de hoje, com o qual, inclusive os políticos, procuram
ocultar a condição do Estado brasileiro como guardião
do capitalismo. O Estado não é um instrumento homogêneo, ele compreende uma estrutura que corresponde
de perto à estrutura da sociedade burguesa, isto é, com

uma hierarquia de classe e diferenças idênticas entre si.
Exatamente por isso, consideramos necessário retomar
o debate político e ideológico, marcadamente filosófico
partidário, sobre o Estado contemporâneo a partir de
algumas teses rigorosamente inexeqüíveis, para incrementar o debate sindical. Devemos retomar os Fóruns
de estudo sobre que Estado queremos e compreendendo
a lógica do texto, o Estado democrático, Estado popular
livre, ou seja, de todo o povo e nos fortalecermos não só
como categoria, mas como classe trabalhadora na união
de todas as categorias na luta por um Estado que de fato
representa os anseios da sua população, que a grande
massa dos estudantes entenderam e foram as ruas, esses
são mais recentes acontecimentos, transmitidos pelas
diversas redes sociais, nos quais parte dos insatisfeitos
do Brasil, não apenas como o reajuste para cima dos preços das passagens dos transportes rodoviários urbanos,
mas, sobretudo, com os mais de R$ 50milhões destinados aos mega eventos esportivos para subsidiar o lucro
de mega-empreiteiras amarradas as tetas do Estado desde o golpe militar de 01 de abril de 1964; o descaso a
privatização dos hospitais universitários, precarização
da vida das universidades públicas.

A conjuntura política e os
trabalhadores do Centro

Os problemas que afligem os trabalhadores
do Centro Paula Souza, como o arrocho salarial e as
más condições de trabalho, são realidade para a boa
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parte da classe trabalhadora, seja na iniciativa privada, seja no serviço público.
Isto acontece porque vivemos numa sociedade dividida em classes. Do lado de cá, estamos nós,
os trabalhadores. Do lado de lá, os grandes capitalistas, que sobrevivem da exploração do nosso trabalho.
Ao seu lado, eles contam com um aliado poderoso: o
governo. Tanto no estado de São Paulo, como em nível federal, temos governos que são comprometidos
com os interesses dos empresários, dos banqueiros,
dos latifundiários etc. E é a serviço destes interesses
que o governo tucano arrocha os salários, cortando
verbas da educação e da saúde, concedendo isenção
de impostos aos empresários etc.
Só a organização e a luta dos trabalhadores
podem virar esse jogo. A história da classe trabalhadora é rica em resistência, greves, manifestações e
outros mecanismos de resistência. Assim se deu nos
últimos anos, assim será de agora em diante.

Programas de Estado para a
educação pública
O ano de 2010 teve como debate as eleições,
marcadas por uma disputa acirrada e desgastante do
à presidência da República, entre Dilma e Serra, que
foi derrotado. No governo do estado de São Paulo, foi
eleito o atual governador Geraldo Alckmin, que chega
ao Palácio dos Bandeirantes sinalizando a continuidade dos aspectos centrais da política de seus antecessores Covas/Serra. Pequenas diferenciações existem, é
verdade, mas são apenas manifestações dos diferentes interesses que marcam os grupos que compõem
o esquadrão tucano, trazendo no bojo as políticas de
programas de governo e não de políticas públicas, tais
como:
1) TELECURSO TEC: implantado em 2008, é um
programa de formação técnica de nível médio, de
qualificação. É composto por três cursos técnicos:
Administração Empresarial, Gestão de Pequenas
Empresas, Secretariado e Assessoria, oferecidos nas
modalidades aberta, presencial e on-line. O curso é
constituído por 800 horas-aulas, divididas em três
módulos, cada um com duração de 16 semanas. É
um programa exclusivamente do governo do Estado
de São Paulo e estados conveniados.
2) Via Rápida Emprego: é um programa de qualificação profissional, do governo do estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia. Oferece cursos
básicos de qualificação profissional de acordo com
as demandas regionais. O objetivo é capacitar gra-

tuitamente a população que está em busca de uma
oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja
ter seu próprio negócio. É um programa para pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e que residem
no estado de São Paulo; a prioridades é que estejam
desempregados, embora atenda todos aqueles em
busca de qualificação profissional e públicos específicos (jovens reeducandos em regime semi aberto
e egressos do sistema penitenciário). Oferece mais
de 150 modalidades de cursos gratuitos, com duração de até 90 dias, nas áreas da construção civil, na
ETECs, FATECs, SENAI, SENAT, SENAC e outros,
dando benefícios de bolsa-auxílio, auxílio deslocamento e auxílio alimentação (apenas para cursos
presenciais).
3) VENCE: programa que une o ensino médio com o
técnico, para atender às mais diversas necessidades
dos alunos em duas modalidades:
Integrado – para concluintes do ensino fundamental
e que cursarão a 1ª série do ensino médio na rede
estadual. O aluno cursa ensino médio e o técnico em
um único curso, oferecido em parceria entre o Centro Paula Souza e o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de São Paulo.
Concomitante – Para alunos da 2ª e 3ª séries do ensino médio e da EJA. O aluno frequenta o ensino médio
na rede estadual em um período e faz o curso técnico
em uma instituição credenciada em outro. Indicadores do VENCE – 85,9% das instituições credenciadas
têm bibliotecas com acervo de qualidade, 85,5% têm
laboratórios de informática acessados pelo aluno e
excelente infraestrutura física, metade das instituições obteve uma pontuação acima de 9,65% (escala
de 0 a 10).
Como podemos ver, essa é toda a política de
investimento que o governo tem para oferecer à população do estado. Sabemos que na implantação do
TELECURSO TEC foram repassados para a Fundação Roberto Marinho valores ‘módicos’ de R$ 18 milhões (apenas para a implantação). Mas não sabemos
qual é o valor para a manutenção desse programa,
assim como não sabemos qual é o custo do VENCE e
do VIA RÁPIDA.
Enquanto isso, nossas escolas vão minguando na sua infraestrutura de laboratórios, na falta de
investimentos em cursos de tecnologias e não apenas
de gestão e serviços, sem contar a desvalorização dos
trabalhadores públicos do estado. O governo vai fazendo sua campanha com programas, sem pensar
numa verdadeira educação de formação dos jovens
e adultos como direito à cidadania do saber fazer. E
todos esses programas tiveram um crescimento após
a LDB, que diz que a educação poderá ser realizada da forma que melhor atender ao cidadão, não se
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preocupando com o financiamento e, muito menos,
com a qualidade dessa educação. Também sob esta
argumentação, tivemos os ataques do PSDB na nossa
instituição, quando fragmentou o ensino técnico com
duração de 4 anos com a separação entre o ensino
propedêutico e o profissional. O empobrecimento da
formação obrigou o governo a criar o tal programa
VENCE, como se fosse a descoberta da pólvora, tentando mal e porcamente unir, sem nenhuma qualidade, o que ele mesmo separou, sem qualquer debate
com a sociedade e os educadores envolvidos. Ninguém sabe ao certo no que resultará este programa
de formação.
No âmbito federal, muitos programas também são elaborados sem debate com a sociedade e
educadores. Estes programas são aplicados largamente no estado de São Paulo, como o PRONATEC
- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego, que foi o mote da campanha eleitoral de
José Serra, “dizendo ser o Prouni do ensino técnico”.
Infelizmente, mesmo Serra não ganhando, o governo eleito resolveu abraçar a ideia e anunciou a implantação em todas as unidades públicas federais e
estaduais e privadas e na rede ‘S’ especificamente.
É um programa de financiamento para a formação profissional do trabalhador, que não passa
de uma operação tapa-buracos, sem o devido compromisso público, ao mesmo tempo em que é um
rearranjo do governo federal para a manutenção dos
antigos R$ 5 bilhões destinados à rede ‘S’, que hoje
chegam a R$ 16 bilhões, mantendo assim a lógica do
dinheiro público para financiar a educação privada.
É claro que o governo do estado abraçou a causa de
imediato, por ser projeto do próprio PSDB, mantendo assim sua marca privatista.
Em 2013, o governo federal cria o SISUTEC,
Sistema Informatizado do MEC, no qual instituições
públicas e privadas de educação profissional e tecnológica e universidades oferecem vagas em cursos
técnicos para quem concluiu o ensino médio, realizou
o ENEM e não conseguiu vaga no ensino superior.
Pensamos que esse Sisutec é uma forma de induzir
o estudante a utilizar o Pronatec. Isso para aumentar
a utilização do financiamento por meio do Pronatec
nas instituições privadas. Os estudantes agraciados
com o programa escapam do vestibulinho, que é o
gargalo para o ingresso nas escolas públicas.
Para as universidades estaduais e o Centro
Paula Souza, a tentativa do governo estadual foi instituir o PIMESP - Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista, por meio
de iniciativa do através do CRUESP – Conselho de
Reitores das Universidades Estaduais Paulistas. O
manifesto a favor das cotas raciais e em defesa do PL

530/04 em São Paulo aconteceu após a divulgação
do PIMESP. O fato é que o governo do estado de São
Paulo, tentando fugir de um debate sério sobre cotas
e democratização das universidades públicas paulistas (USP, Unesp, Unicamp e Centro Paula Souza),
apresentou o programa, que em linhas gerais visava
destinar, até 2016, 50% das vagas das universidades para estudantes que cursaram o ensino médio
em escola pública, das quais 35% (17,5% do total)
seriam especificamente para negros, pardos e indígenas. Para isso, propunha dois instrumentos: 60%
dos candidatos selecionados pelo Plano Institucional
de Recrutamento, que buscaria ampliar o número de
vagas por cotas nos vestibulares já existentes, e 40%
dos candidatos passariam pelo Instituto Comunitário de Ensino Superior (ICES), inspirado nos communty colleges americanos: um segundo empecilho
para a entrada nas universidades e FATECs (dados
do Jornal Gestão ViraMundo - “PIMESP, mais um
projeto na contramão da democratização”). Os colleges seriam uma espécie de exame de competência,
que tem duração de dois anos e, depois desse período, o estudante pode ou não ser aceito para cursar a
universidade. Por isso, foi chamado de “golpe”, uma
manobra para não implantar o sistema de cotas raciais do governo federal.
O objetivo das cotas é igualar as oportunidades, superando as disparidades causadas pelas diferenças educacionais e pelo vestibular que, de forma
discriminatória, favorece a elite branca, que ocupa a
maioria das vagas, principalmente dos cursos mais
concorridos.
As manifestações contra o PIMESP fizeram
com que ele fosse retirado da pauta da discussão e
cada universidade está criando seus próprios programas de inclusão social e racial.

A saúde da população e dos trabalhadores
no governo Alckmin

Segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (SindSaúde), em 2013 o governo do
estado fechou 400 leitos do Hospital do Servidor.
Inclusive o pronto socorro foi fechado, para uma
suposta reforma. Ao mesmo tempo, adquiriu 300
leitos em hospitais particulares. Os trabalhadores
da área entraram em greve por terem a certeza de
privatização, que o secretário da Saúde e o governador negam, dizendo ser “apenas uma ampliação dos
serviços para as regiões mais afastadas da capital
onde se encontra o hospital”. Porém, o fato é que as
Organizações Sociais já tomam conta da maioria dos
leitos públicos paulistas e os trabalhadores da saúde
tiveram acesso a documentos de proposta de imobiliárias apresentadas para o diretor do Hospital antes
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do fechamento dos leitos para a compra do terreno.

Os transportes públicos

Em 2012, os governos do estado e do município foram sistematicamente convocados a dar explicações sobre o colapso no sistema de trens/metrô.
O secretário estadual dos Transportes colocou a culpa do colapso – admitindo-o, portanto - nos prefeitos dos municípios vizinhos, que não investiam em
transporte público de qualidade sobre rodas (ônibus). Por isso, os transportes sobre trilhos estavam
sobrecarregados e a rede de alta tensão não estava
suportando.
Após empurrar o problema para outros, o
governador e o consórcio de transporte do estado
e do município de São Paulo decidiram desligar os
acessos, como elevadores e escadas rolantes, e também aumentar o tempo de parada das composições
nas estações. Moral da história: estações, trens e metrôs com superlotação; se os usuários levavam 45 a
50 minutos na viagem, este tempo passou para uma
hora ou uma hora e meia.
Recentemente, veio a público o escândalo de
corrupção e de práticas cartelistas (Simens) para expandir as malhas rodoviárias e ferroviárias, trazendo novamente os trabalhadores para as ruas. O Sindicato dos Metroviários e o MPL (Movimento Passe
Livre) exigiram a instalação de uma CPI para apurar
os fatos. O governador, por sua vez, tenta inverter a
situação a seu favor, dizendo que fará uma sindicância com rigor e exigindo o retorno do montante que
foi desviado do cofre público (sic).

Outras recentes privatizações tucanas

Se não bastasse a tentativa de obstrução à
instalação da CPI do metrô, o governador enviou
para a casa legislativa de São Paulo o projeto de lei
249/2013, que trata da exploração de parques florestais e áreas de preservação permanente do estado de
São Paulo, tais como: Cantareira, Jaraguá e Campos
de Jordão. Mais um ataque dos tucanos, coerente
com sua política de privatização e com a justificativa
de “que essa exploração das empresas nos parques é
apenas 30 anos”.
Outra pérola, vinda do campo de sustentação da direita paulista, através do deputado Campos
Machado (PTB), que deve ter ficado indignado com
a derrubada da proposta de emenda à Constituição
37 (PEC 37), que pretendia tirar do Ministério Público a autorização para investigar crimes. Ele juntou
um grupo de deputados para articular a aprovação
de outra PEC, a de número 01/2013, exclusiva para o
estado de São Paulo, que tenta proibir a promotoria
de investigar denúncias de corrupção contra prefei-

tos, secretários, vereadores e deputados estaduais.
Os promotores de São Paulo, que mal comemoram a
derrubada da PEC 37, tiveram que travar outra luta,
agora contra a Assembleia Legislativa de São Paulo.
Até o Poder Judiciário não escapou do rol de falcatruas. No início deste ano, a Polícia Civil fez um ato
no vão do Masp para reivindicar melhores condições de trabalho e salários, que resultou na caça às
bruxas: não muito tempo depois, veio uma operação
de reestruturação do DENARC, após denúncia de
corrupção, com o afastamento do secretário de Segurança Fernando Grella. Essa operação teve o nome
de “processo de limpeza” para prender delegados e
investigadores da polícia civil do estado.
Operação similar aconteceu com a chamada
“higienização da cracolândia”, em 2012, com a internação compulsória, que até hoje não se sabe onde,
como e porque aconteceu. De uma hora pra outra, a
polícia investiu sobre usuários de drogas no Largo
do Arouche e na Praça da Sé. “Coincidentemente”,
no largo do Arouche estão instaladas a nova ETEC
Santa Ifigenia e a nova pomposa sede do Centro
Paula Souza, inauguradas em 05/08/2013.

Opressão contra os movimentos sociais

A população está altamente insegura, por falta de ações concretas e investimentos na segurança
pública, porque temos policiais militares despreparados e mal remunerados, o que só faz aumentar a
corrupção e a baixa do contingente efetivo do sistema. Isso aumenta os crimes de latrocínio - roubo seguido de morte, homicídios e tantos outros. Também
por falta de equipamentos de perícia, mais de 75%
dos casos não são resolvidos, maquiando os dados
divulgados pelo governo.
A pedido de grandes especuladores imobiliários, o governo do estado de São Paulo desapropriou a área conhecida como Pinheirinho, em São
José dos Campos, de forma cruel e desumana, passando tratores por cima das casas e de quem estivesse na frente, deixando famílias inteiras sem moradia.
Ainda não satisfeitos, os policiais jogaram bombas
de gás lacrimogênio e atiraram balas de borracha
,sem se importar de estar ferindo crianças, mulheres
grávidas e pais de família. Esta ação novamente foi
denominada pelo governador de “higienização”.
Concordamos com o artigo de Bruno Boghossian e Carlos Lordelo, publicado no jornal “O Estado
de São Paulo”, em 23 de fevereiro de 2013. “Os fatos mais recentes ocorridos na cidade de São Paulo,
com a brutal repressão de uma polícia herdeira do
regime civil-militar a manifestantes desarmados e
patentemente pacíficos, são o fecho da militarização
crescente do estado de São Paulo e do tratamento
das reivindicações e movimentos sociais como caso
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de polícia. Incêndios de favelas, invasão da USP pela
tropa de choque, repressão a professores em luta,
ocupações de terra e de edifícios abandonados que
são despejados sob balas, enquanto pipocam esquadrões da morte e a juventude negra e pobre das periferias sofre nas mãos da Polícia Militar assassina
e racista, a serviço de Geraldo Alckmin e das elites
paulistas.”
Piorando o quadro, o governo paulista inicia
uma campanha pela ‘menoridade’, redução da idade penal - para justificar a falta de investimentos na
educação, saúde e segurança, que são direitos inalienáveis dos cidadãos.
No início de 2013, houve o aumento das passagens dos ônibus municipais e intermunicipais de
todo o Brasil, exceto na cidade de São Paulo, que
atendeu ao pedido da Presidência da República para
que o aumento fosse somente aplicado em junho, de
modo a conter a alta da inflação. Então, em janeiro
as passagens do ABCDMRR (que incluí o município
de Mauá) tornaram-se as mais caras do Brasil. Junto
com o Movimento Passe Livre, o SINTEPS iniciou o
movimento de repúdio em Mauá e em São Bernardo do Campo contra os prefeitos, que responderam
com violência.
Aos poucos, o movimento foi criando corpo
e, a partir de 06 de junho, tomaram as ruas de todo
o Brasil, mesmo com toda a repressão e com a inabilidade do ministro da Justiça, que naquele momento
ofereceu aos estados as forças armadas. Esta repressão fez fortalecer o movimento, levando os governos
a recuarem um pouco. A mídia, por sua vez, começou a “separar o joio do trigo” e é nesse momento
que há uma articulação política da ultra direita para
se apoderar dos movimentos e preparar o “golpe”
no governo federal ou nos governos estaduais. Neste
momento, inteligentemente o Movimento Passe Livre fez a declaração para toda a imprensa da conquista da redução no valor das passagens, retornando ao
valor do ano anterior, que era a pauta do movimento,
mas deixou um alerta aos políticos brasileiros: “2014
é ano eleitoral e a população deve saber em quem
votar, porque o políticos que estão aí não nos representam; o movimento das massas nas ruas do país é
político e não partidário; o movimento não foi apenas
por R$ 0,20, mas por políticas públicas de qualidade
da educação, saúde, transportes, segurança e contra
todo tipo de preconceitos e repressão aos movimentos sociais e respeitar os cidadãos paulistas.”

A Educação Profissional Pública Paulista

Apesar da pujança associada ao estado, as estatísticas demonstram que nossa população levou o
triplo do tempo para superar a crise econômica instalada nos anos 80, sem recuperar a renda per capita

dos demais estados. Em termos educacionais, somos
o estado mais privatizado na educação. Nenhum
país apresenta taxas de privatização tão altas como
as do estado de São Paulo, mantendo a lógica do neoliberalismo e do estado mínimo há anos implantada no estado paulista.
Cabe perguntar se o fato da crise econômica
que se instalou após o final do período ditatorial ter
sido, no estado de São Paulo, duas vezes mais intensa no que diz respeito à redução da renda per capita e
três vezes mais longa do que nos demais estados, foi
devido à má colocação em exames de avaliação. Os
dados de exames nacionais colocam o estado de São
Paulo em patamares nada louváveis.

No caso da Educação Profissional e Tecnológica, onde se especializa a luta do SINTEPS, o quadro é muito desolador, e somente não está pior pela
resistência empreendida nas últimas décadas pelos
trabalhadores e estudantes.
O governador faz política com o “chapéu
alheio”. Inaugura escolas e mais escolas, se autodenomina o “GOVERNADOR DAS FATECS”, usa e
abusa do bom nome das ETECS, PORÉM, financiou
a expansão da rede com o sucateamento dos salários dos trabalhadores, que detêm o triste status de
PIOR SALÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TECNOLÓGICA DO BRASIL.
Inaugura escolas e mais escolas, sem o devido
aporte financeiro; sem pessoal e sem equipamentos.
A maior parte destas novas escolas é especializada
na área da Gestão, evitando investimentos nas áreas
tecnológicas que tanto fazem falta para o desenvolvimento do país.
Usa o marketing e apresenta à população
uma realidade de sucesso para os jovens, que, na
prática, não se realiza.
Sem os movimentos sociais, os sindicatos de
professores e funcionários da educação, em especial,
do estado de São Paulo, estaria em situação muito
pior do que se encontra hoje.
É por conta dos movimentos organizados
que hoje os 10% do PIB para o financiamento da edu-

VII Congresso dos Trabalhadores do Centro Paula Souza - Pág. 15

cação são debate central, PORÉM, décadas foram necessárias para chegarmos ao patamar de hoje.
É o movimento organizado que conquistou a
GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA PÚBLICA,
PORÉM, o ASSÉDIO MORAL, o AUTORITARISMO
e os DESMANDOS dos gestores ainda são uma realidade vivenciada pelos trabalhadores nas escolas
públicas paulistas.
É, sem dúvida, conquista do movimento organizado a destinação das verbas do PRÉ-SAL ao
financiamento da ESCOLA PÚBLICA, mas, todos
sabemos que, sem a definição do financiamento
através de cotas para cada segmento da educação
pública, da creche à universidade, sempre haverá, pelos governos, a desculpa do COBERTOR
CURTO, o marketing de que para um segmento
progredir, outro terá que perder, ou pior, um segmento somente está ruim porque outro tem uma
fatia maior.
As três universidades estaduais paulistas são
um bom exemplo para nos espelharmos. A unificação da luta dos docentes, dos servidores e dos estudantes conquistou a autonomia universitária, com
financiamento definido em função da cota parte do
ICMS. E mais, conquistou o aumento deste percentual, dos iniciais 8,4 para os atuais 9,57%.
Ora, no estado de São Paulo a destinação de
verbas para manutenção e desenvolvimento do ensino é 30% da receita corrente líquida. Será que não somos capazes de chegar a um denominador comum e
dividir este percentual para os diversos segmentos
que compõem a escola pública?
A luta do Fórum das Seis, entidade que congrega os sindicatos dos trabalhadores e as associações de docentes das três universidades estaduais
paulistas e o SINTEPS – Sindicato dos Trabalhadores
do Centro Paula Souza - é pela destinação de 33% da
receita corrente líquida para a educação pública paulista, aí incluídos 11,6% e 2,1% do ICMS quota parte
estadual para as universidades e para o CEETEPS,
respectivamente.

Negociação ou Acordo Coletivo

Vislumbramos poucos avanços para nós, trabalhadores do CEETEPS e o funcionalismo público
do estado, com a regulamentação da Convenção 151,
pois os servidores públicos têm uma organização diferenciada. Somos vítimas do estado patrimonialista:
não temos contrato bilateral, temos somente adesão;
podemos formar sindicatos, fazer greve, mas não
podemos negociar. É um direito mal acabado e, por
isso, os problemas são judicializados.
Desde 1988, somos tratados por similitude,
por analogia. O direito de greve é um exemplo. Temos uma data-base instituída por lei pelo governo

estadual e não respeitada por ele mesmo. Não há negociação: apresentamos nossas pautas, sendo uma
específica e a outra econômica, que são as reivindicações mais prementes da nossa categoria, e o governo se limita a dizer sim ou não, na maioria das
vezes não. Não discute os itens da pauta, ignorando a negociação e dizendo apenas o que se “dispõe
a conceder” tem para nós aquele momento. Nossa
resposta limita-se a entrarmos em greve ou não para
aumentar as conquistas.
Por outro lado, o acordo coletivo, após a regulamentação, pode mudar este quadro. A legislação
poderia garantir nosso direito de ter na data-base a
efetiva negociação das reivindicações da categoria,
discutindo as questões e como construir alternativas,
respeitando os espaços conquistados, antes de qualquer medida unilateral.

A greve em questão

O ano de 2000 foi um marco da história de
greves dos trabalhadores do CEETEPS. Havia uma
disposição de luta crescente entre professores, funcionários e estudantes, em defesa da continuidade
do vínculo entre o CEETEPS e UNESP, fundamental na luta contra qualquer tentativa de privatização
do Centro Paula Souza. No bojo da greve, além da
manutenção do vínculo, conquistamos um índice de
5%, que não estava previsto nos planos do governo.
Em 2004, embora insistisse em nos negar qualquer
reposição, o governo foi forçado a conceder 10% por
conta de outra greve histórica da categoria.
Em 2005, os funcionários receberam 11% e os
docentes tiveram 20%, sem greve, por acordo firmado na greve do ano anterior. Em 2011, as conquistas
econômicas que tivemos – o reajuste de 11%, a progressão automática das faixas iniciais dos docentes, a
equivalência para algumas das funções administrativas – embora pequenas diante das perdas enormes
da categoria, só vieram por conta da mobilização.
Em 2012, preocupado com a possibilidade de
uma nova greve, o governo apressou-se a conceder
10,2% de reajuste aos trabalhadores do Centro.
Em março de 2013 foi dado o pontapé inicial
da campanha salarial do ano, com o protocolo das
pautas de reivindicações da categoria, tendo como
centro da campanha a nova carreira dos trabalhadores e o reajuste salarial. O governo novamente
se antecipou e anunciou 8,12%, para ser pago no
salário de agosto, que acabou se tornando “a gosto
de Deus” por conta da inabilidade da Superintendência do CEEETEPS, que apenas enviou o projeto
para a ALESP na véspera do recesso parlamentar,
obrigando que a discussão somente acontecesse em
agosto. O PL 22/2013 somente foi aprovado em 29
de agosto, véspera de um grande ato público da ca-
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tegoria e pela pressão constante dos diretores sindicais na ALESP.
O ato do dia 30 de agosto de 2013, além de
incorporar a Pauta Nacional em Defesa da Educação e dos Trabalhadores, teve como eixo central a
pressão para a tramitação do projeto de carreira,
construído pela direção do SINTEPS, com a participação da categoria, e pela tentativa de conquistar

mais avanços na proposta.
A pressão deverá continuar mesmo após o
encerramento desta tese, pois a carreira ainda estará
em tramitação nas secretarias de governo e a categoria terá que se manter mobilizada.
“QUEREMOS A CARREIRA agora!
Sem mobilização, será nunca mais!!!!”

RECOMENDAÇÕES AO CONGRESSO
1) SER CONTRÁRIO À AMPLIAÇÃO DE VAGAS PÚBLICAS SEM RECURSOS FINANCEIROS
QUE GARANTAM A QUALIDADE DE ENSINO;
2) SER FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO
DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS E TECNOLÓGICAS
NO ESTADO DE SÃO PAULO;
3) LUTAR PELA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO E ASSOCIAÇÃO DO CEETEPS À UNESP;
4) SER FAVORÁVEL À IMPLANTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 63/95 DA UNESP, QUE CRIA A
REPRESENTAÇÃO DOS TRÊS SEGMENTOS (DOCENTES, FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES)
DO CENTRO PAULA SOUZA NO CONSELHO DELIBERATIVO;
5) LUTAR PELA REDEMOCRATIZAÇÃO DO CEETEPS, COM ELEIÇÕES DIRETAS PARA TODOS OS CARGOS ELETIVOS DA INSTITUIÇÃO;
6) DEFENDER A MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE AUTARQUIA DE REGIME ESPECIAL PARA O CEETEPS;
7) LUTAR PELA MANUTENÇÃO DO CARÁTER PÚBLICO E GRATUITO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO CEETEPS;
8) PARTICIPAR DAS CONAES COM PROPOSTAS E EMENDAS EFETIVAS EM TODOS OS ESTADOS, POR MEIO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS NACIONAIS, GARANTINDO A
REINTEGRAÇÃO DA EPT NOS NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR DA EDUCAÇÃO NACIONAL;
9) INSERIR OS TRABALHADORES DO CEETEPS NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
10) EXIGIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALÁRIO, COM RESPEITO À POLÍTICA SALARIAL DO CRUESP;
11) CRIAR MECANISMOS PARA COMBATER A TERCEIRIZAÇÃO E A PRECARIZAÇAO DOS
CONTRATOS DE TRABALHO;
12) LUTAR PELA IMPLANTAÇÃO DA CARREIRA PROPOSTA PELO SINTEPS, APROVADA
PELOS TRABALHADORES;
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13) EXIGIR DO GOVERNO ESTADUAL O CUMPRIMENTO DA LEI QUE INSTITUIU A DATABASE DO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL;
14) EXIGIR DO CEETEPS O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA
DO TRABALHO;
15) CRIAR UMA AGENDA DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO MAIS CONSTANTE PARA OS
DIRIGENTES SINDICAIS;
16) LUTAR POR UM PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DENTRO DO FORUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO;
17) REIVINDICAR DO CEETEPS A AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA AS REUNIÕES SINDICAIS;
18) LUTAR POR MAIS REPRESENTAÇAO SINDICAL NAS INSTÂNCIAS DE BASE E REGIONAIS PARA FORTALECER A CATEGORIA;
19) FORTALECER AS REDES SOCIAIS DO SINDICATO COM MAIS VISIBILIDADE, ATRAVÉS DE DEBATES E APRESENTAÇÕES JURÍDICAS E POLÍTICAS E DE INTERAÇÃO COM
TODAS AS ÁREAS QUE COMPRRENDEM A ATUAÇÃO DO SINDICATO;
20) UNIFICAR A LUTA PELA EDUCAÇAO PÚBLICA COM AS ENTIDADES ESTUDANTIS E
DE TRABALHDORES;
21) CONTINUAR A LUTA PELA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O CEETEPS, A FIM DE
GARANTIR A MANUTENÇÃO DIGNA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
PÚBLICA PAULISTA, COM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS;
22) TORNAR TRANSPARENTE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO ENSINO PÚBLICO, EM
ESPECIAL NA EPT PÚBLICA PAULISTA;
23) LUTAR CONTRA TODAS AS FORMAS DE PRECONCEITO;
24) CRIAR UM FORUM PERMANENTE DE DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE.
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TEMA IV – REFORMULAÇÕES
ESTATUTÁRIAS
A Diretoria Executiva do SINTEPS propõe as alterações estatutárias a seguir:

ESTATUTO DO SINTEPS - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CEETEPS, DO ENSINO PÚBLICO
ESTADUAL TÉCNICO, TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
TÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL, FINALIDADES, PRINCÍPIOS
E DOS OBJETIVOS

Manter

Título I - manter

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇAO E DA SEDE

CAPÍTULO I - manter

Artigo 1°- O SINTEPS - Sindicato dos Trabalhadores do
Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", fundado em 13 de dezembro de 1993, na cidade
de São Paulo, SP, como uma associação civil, sem fins
lucrativos, sem distribuição de lucros a qualquer título,
sem discriminação de raça, credo religioso, convicção
política e de orientação sexual, com duração por prazo
indeterminado, com sede à Praça Cel. Fernando Prestes, 74 -subsolo - Bom Retiro -São Paulo -SP e foro
na Capital do Estado de São Paulo, originário da fusão
da ADETEPS - Associação dos Docentes das Escolas
Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação
Tecnológica "Paula Souza" e da ASPS - Associação dos
Servidores do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", conforme as Assembléias Gerais
Extraordinárias de 07 e 08 de dezembro de 1993, respectivamente, constituído para os fins de defesa e representação legal dos trabalhadores do CEETEPS, do
Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo, passa a denominar-se
SINTEPS - Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS,
do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e
Profissional do Estado de São Paulo, com a finalidade
de defesa e representação legal dos trabalhadores do
Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional de São Paulo e do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, cujo integra e forma a categoria profissional que passa a representar.

Artigo 1°- acrescentar o CNPJ para se adequar ao novo
código civil
Artigo 1°- O SINTEPS - Sindicato dos Trabalhadores
do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula
Souza", fundado em 13 de dezembro de 1993, na cidade de São Paulo, SP, como uma associação civil, sem
fins lucrativos, sem distribuição de lucros a qualquer
título, sem discriminação de raça, credo religioso, convicção política e de orientação sexual, com duração por
prazo indeterminado, com sede à Praça Cel. Fernando Prestes, 74 -subsolo - Bom Retiro -São Paulo –SP,
inscrito no CNPJ sob o número 001758470001/07 e foro
na Capital do Estado de São Paulo, originário da fusão
da ADETEPS - Associação dos Docentes das Escolas
Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação
Tecnológica "Paula Souza" e da ASPS - Associação dos
Servidores do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza", conforme as Assembleias Gerais
Extraordinárias de 07 e 08 de dezembro de 1993, respectivamente, constituído para os fins de defesa e representação legal dos trabalhadores do CEETEPS, do
Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo, passa a denominar-se
SINTEPS - Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS,
do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e
Profissional do Estado de São Paulo, com a finalidade
de defesa e representação legal dos trabalhadores do
Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional de São Paulo e do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, cujo integra e forma a categoria profissional que passa a representar.
§ 1° - manter
§ 2° - manter
Acrescentar parágrafo 3º :
§3º - O SINTEPS - Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico
e Profissional do Estado de São Paulo pode também ser
denominado, para fins de simplificação, por SINTEPS –
Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, ou, simplesmente SINTEPS.

§ 1° - O SINTEPS tem sua sede jurídica e administrativa em São Paulo, SP e sua jurisdição em todo o território estadual.
§ 2° - Cada uma das unidades de ensino, que existe
ou venha a existir dentro da base territorial a que se
refere a denominação do Sindicato, constituir-se-á em
sub-sede do SINTEPS, quando houver, no mínimo, um
trabalhador filiado.
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Artigo 2° - O SINTEPS terá 15 (quinze) regionais, conforme as regiões administrativas do Estado de São
Paulo, de forma que cada nova unidade criada, automaticamente se enquadra na regional onde situar-se a
cidade onde se instalará a unidade criada. São elas:

Artigo 2º - manter caput

1) REGIONAL DE ARAÇATUBA
2) REGIONAL DE ARARAQUARA
3) REGIONAL DE BARRETOS
4) REGIONAL DE BAURU
5) REGIONAL DE FRANCA
6) REGIONAL DE MARÍLIA
7) REGIONAL METROPOLITANA DA BAIXADA
SANTISTA
8) REGIONAL METROPOLITANA DE CAMPINAS
9) REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
10) REGIONAL DO VALE DA RIBEIRA
11) REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
12) REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
13) REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA
14) REGIONAL DE SOROCABA
15) REGIONAL METROPOLITANA DE SÃO PAULO
15.1 – SUB-REGIONAL ABCDMRR
15.2 – SUB-REGIONAL CAPITAL
15.3 – SUB-REGIONAL METROPOLITANA
NOROESTE
15.4 – SUB-REGIONAL DO ALTO TIETÊ

Alterar os incisos para:
1) REGIONAL DE ARAÇATUBA
2) REGIONAL DE ARARAQUARA
3) REGIONAL DE BARRETOS
4) REGIONAL DE BAURU
5) REGIONAL DE FRANCA
6) REGIONAL DE MARÍLIA
7) REGIONAL METROPOLITANA DA BAIXADA
SANTISTA
8) REGIONAL METROPOLITANA DE CAMPINAS
9) REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
10) REGIONAL DO VALE DA RIBEIRA
11) REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
12) REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
13) REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA
14) REGIONAL DE SOROCABA
15) REGIONAL METROPOLITANA DE SÃO PAULO

§ 1º - A regional Metropolitana de São Paulo, em função de sua complexidade, será subdividida em quatro
sub-regionais, administradas por quatro Diretores Regionais;

Alterar a redação do parágrafo 1º para:
§ 1º - Todas as regionais podem dividir-se, de acordo com
as regiões de governo de cada uma, se houver candidato a
Diretor Regional das mesmas que cumpram as exigências
de elegibilidade.

§ 2º - Cada regional, à exceção da regional metropolitana de São Paulo será administrada por um Diretor
Regional, com atribuições e eleições em conformidade
com as disposições estatutárias vigentes.

Alterar a redação do parágrafo 2º para:
§ 2º - Cada Regional e cada Sub regional será administrada por um Diretor Regional e seu respectivo suplente,
com atribuições e eleições em conformidade com as disposições estatutárias vigentes.

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Capítulo II - manter

Artigo 3° - A estrutura do SINTEPS, segue o organograma abaixo:

Artigo 3º - alterar para

CONGRESSO

CONGRESSO
ASSEMBLEIA GERAL

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO DE DIRETORES DE BASE - CDB

DIRETORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

DE – DR – CDB - CF

DIRETORIA REGIONAL e CONSELHO FISCAL
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CAPÍTULO III - DAS FINALIDADES,
PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Capítulo III – manter

Artigo 4° - O SINTEPS tem por finalidade:

Artigo 4º manter caput e alíneas

a) Organizar e representar os trabalhadores do CEETEPS, do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo;
b) Defender os interesses e direitos profissionais de
seus filiados, prestando-lhes apoio e assistência nas
questões decorrentes das relações de trabalho;
c) Desenvolver o senso de coletividade entre os referidos trabalhadores, bem como implementar a formação política e sindical de toda a categoria;
d) Lutar, em conjunto com outros setores da população pela melhoria, desenvolvimento e aprimoramento
da Educação, em especial pelo ensino público, gratuito e de qualidade em todos os níveis;
e) Organizar encaminhamentos conjuntos, visando
à unificação das lutas das entidades representativas
dos trabalhadores, nacionais ou estrangeiras e também manter intercâmbio com elas sobre assuntos referentes às finalidades comuns, em especial as culturais, sociais e trabalhistas.

Corrigir na alínea c a palavra implementar por implantar e fazer a correção gramatical em todo o estatuto.

Artigo 5° - São Princípios do SINTEPS:
a) Independência e autonomia face às organizações e
partidos políticos, organizações religiosas, entidades
patronais e ao Estado;
b) Respeito à unidade e democracia de base e movimento, expressa na organização das sub-sedes e
sua representação no Conselho de Diretores de Base
(CDB), bem como nas Assembléias Gerais e Congresso, como instâncias superiores de deliberação.

Artigo 5º - manter

Artigo 6° - O SINTEPS tem por objetivos:
a) Defender os interesses e os direitos de seus filiados, representando-os junto aos órgãos competentes
do Poder Executivo Estadual ou em outro fórum;
b) Celebrar convenção e acordos coletivos de trabalho;
c) Defender as condições adequadas para o bom desempenho do trabalho profissional;
d) Estimular e fortalecer a organização da categoria
nos locais de trabalho, respeitando a autonomia, nos
limites deste estatuto;
e) Incentivar o filiado ao pleno exercício da cidadania;
f) Apoiar a sociedade organizada pela melhoria da
qualidade de vida;
g) Promover ou incentivar encontros, reuniões, cursos, palestras, seminários, conferências e outras atividades afins, que permitam o desenvolvimento intelectual, social e físico de seus filiados;
h) Organizar e manter serviços de assistência jurídica
para o uso de seus filiados;
i) Promover, diretamente ou através de convênios
com entidades legalmente constituídas, a prestação
de serviços ou assistências médico-hospitalares,
odontológicos ou de qualquer natureza, que sejam de
justo interesse de seus filiados;
j) Criar departamentos e secretarias, quando se fizerem necessários, sempre regidos por regulamento próprio, obedecendo às normas contidas neste estatuto.

Artigo 6º - manter
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TÍTULO II
DO PATRIMÔNIO, DAS RECEITAS E DAS
DESPESAS

Título III – manter

CAPÍTULO I – DO PATRIMÔNIO

Capítulo I – manter título

Artigo 7º - Constituem o patrimônio do SINTEPS os
bens móveis, imóveis, semoventes, direitos de uso e
títulos de quaisquer naturezas que possua ou venha a
possuir por todos os meios legais de aquisição.

Manter artigo 7º

§ 1º - A aquisição, alienação ou aceitação de doação
de bens móveis, imóveis e títulos de valores imobiliários classificados como investimento de caráter permanente do SINTEPS, só poderá ser efetuada com a
aprovação do Conselho de Diretores de Base;

Manter § 1º

§ 2° - Aquisições de móveis e utensílios e de títulos de
valores mobiliários caracterizados como investimentos
transitórios serão efetuados por deliberação da Diretoria;

§ 2º - incluir Executiva

.

§ 3° - À Diretoria do SINTEPS, ou a quem for indicado,
nos termos deste estatuto, cabe a responsabilidade
pelo uso, administração, guarda, conservação e fiscalização de seu patrimônio.

CAPÍTULO II - DAS RECEITAS
Artigo 8° - Constituem a receita do SINTEPS:
a) As mensalidades e/ ou as anuidades devidas pelos
filiados;
b)
As taxas devidas pelos associados contribuintes;
c) Os juros de valores depositados em estabelecimentos de créditos;
d) As subvenções ou donativos em moeda corrente;
e) Importâncias arrecadadas ou doadas para fins determinados;
f) Taxas eventuais tais como a de administração de cursos, convênios, saldo de congressos ou encontros;
g) Os valores recebidos de aluguéis de seus bens móveis e imóveis;
h) As multas decorrentes do não cumprimento pelos
representantes patronais das cláusulas dos acordos
coletivos;
i) Outras multas que lhe sejam devidas;
j) Os valores oriundos de prestação de serviços.
l) 1% do valor dos precatórios em que o Sindicato for o
patrocinador.
Artigo 9° - A receita de que trata o artigo 8° será distribuída em um orçamento anual, que deverá ser apresentado ao Conselho Fiscal, para posterior aprovação
da Assembléia Geral Ordinária.

Capítulo II – manter
Artigo 8º - manter caput e alterar a redação das alíneas
b e l para:
b) As taxas devidas pelos associados contribuintes, nelas
incluídas as taxas referentes às custas processuais;
l) 5% do valor dos precatórios em que o sindicato for o
patrocinador

Artigo 9º - manter
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CAPÍTULO III - DAS DESPESAS

Capítulo III – manter

Artigo 10 - As despesas do SINTEPS serão constituídas por:

Artigo 10 – manter caput e alíneas, acrescentando alíneas
h e i, com a seguinte redação:

a) Pagamento de tributos, aluguéis, reformas, construções, salários de empregados ou dispêndios indispensáveis à manutenção do gerenciamento do Sindicato;
b) Conservação dos bens do Sindicato e do material
alugado;
c) Aquisição de material de expediente e os requisitados pelos Departamentos competentes;
d) Contribuições para entidades às quais o SINTEPS
for filiado;
e) Gastos com publicações e correspondências;
f) Despesas eventuais que o Conselho de Diretores
de Base e ou Diretoria julgar imprescindíveis;
g) Outras despesas previstas neste estatuto.
						
TÍTULO III
DOS FILIADOS, DAS MENSALIDADES E DOS
ASSOCIADOS

h)Pagamento de prestadores de serviços
i)Taxas e custas processuais

Titulo III – manter

CAPÍTULO I - DOS FILIADOS

Capítulo I – manter

Artigo 11 - Poderão filiar-se ao SINTEPS os trabalhadores admitidos ou nomeados, em cargos, empregos
ou funções da natureza pública, sob qualquer regime
jurídico que mantenham vinculo funcional de trabalho
por prazo determinado, indeterminado ou sob condição, com qualquer órgão da administração direta ou
indireta do Estado de São Paulo onde mantenha, no
todo ou em parte, atividades de ensino técnico, tecnológico ou profissional em exercício ou não, bastando
para tanto, além do preenchimento da ficha de inscrição ao Sindicato, ficha da PRODESP e cópia do
último holerite.

Artigo 11 – manter

Artigo 12 - Os filiados são classificados nas seguintes
categorias:

Artigo 12 – manter caput e alíneas

a) Fundadores, os que subscreveram a ata de fundação do SINTEPS;
b) Efetivos os que satisfaçam o artigo 11 do presente
estatuto;
Artigo 13 - Os filiados serão admitidos mediante solicitação por escrito, que deverá ser entregue na Tesouraria do SINTEPS para apreciação, registro de identidade sindical e posterior encaminhamento ao setor de
processamento.

Artigo 13 – manter caput e alíneas

Artigo 14 - Os filiados serão excluídos do quadro associativo do SINTEPS:

Artigo 14 – manter caput e alíneas

a)
Mediante solicitação individual por escrito,
anexada à identidade sindical, que deverão ser entregues na Tesouraria do SINTEPS, a qual processará o
descadastramento e encaminhará ao setor de processamento;
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b) Por aplicação de sanção de expulsão após conclusão definitiva do processo disciplinar previsto nos artigos 67 e 68;
c) Por rompimento de vínculo com a categoria: demissão ou exoneração.
CAPÍTULO II - DAS MENSALIDADES

Capítulo II – manter

Artigo 15 - O pagamento das mensalidades para os
filiados efetivos e fundadores será feito através de desconto em folha.
§ 1° - O valor das mensalidades será fixado em 1% do
salário de base do filiado, este entendido como o salário base e o adicional de função para os servidores autárquicos; hora aula semanal e hora atividade semanal
para os docentes e hora atividade semanal e adicional
de função para os auxiliares e instrutores e

Artigo 15 – manter caput

§ 2° - O valor da mensalidade somente poderá ser alterado pelo Congresso da Categoria, mediante apresentação prévia de tese.

§ 2º - manter

Artigo 16 - O pagamento da mensalidade poderá ser
efetuado, extraordinariamente, junto a Tesouraria Geral do SINTEPS quando o filiado:

Artigo 16 – manter caput e alíneas

Alterar a redação do parágrafo 1º para:
§ 1° - O valor das mensalidades será fixado em 1% do
salário de base do filiado, este entendido como o total dos
vencimentos, excluídas as vantagens e gratificações.

a) Estiver em licença com prejuízo de vencimentos;
b) Tiver seu desconto em folha interrompido involuntariamente;
c) Estiver com a demissão ou exoneração sub-júdice
e
d) Tiver seu desconto em folha interrompido em virtude
de aposentadoria.
Artigo 17 - É facultativo somente ao servidor aposentado pelo INSS o pagamento de anuidade, ao invés de
mensalidade.

Artigo 17 – manter caput e parágrafos

§ 1° - Para tanto o servidor aposentado deve efetuar
o pagamento da anuidade junto à Tesouraria do SINTEPS;
§ 2° - A anuidade é antecipada.
Artigo 18 - O não pagamento da mensalidade, por
qualquer motivo, implicará automaticamente na interrupção do gozo dos direitos do filiado, que poderão ser
restabelecidos com a quitação das mensalidades em
atraso, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da cessação do pagamento.

Artigo 18 – manter caput e parágrafo único.

§ único - Decorrido o prazo do caput do artigo, o filiado
será automaticamente excluído.
CAPÍTULO III - DOS DIREITOS E DEVERES
DOS FILIADOS

Capítulo III - manter

Artigo 19 - Dos direitos dos filiados efetivos:

Artigo 19 – manter caput, alíneas e parágrafo único
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a) Freqüentar a sede social;
b) Utilizar as instalações sociais e esportivas;
c) Participar das atividades promovidas pelo Sindicato;
d) Apresentar à Diretoria Executiva do Sindicato protestos por escrito contra qualquer irregularidade da
qual tenham conhecimento e provas, bem como, recorrer ou solicitar, por escrito, qualquer medida que
julgue apropriada, tanto em relação à conduta e ou
postura dos Diretores do Sindicato, quanto em relação
às atividades pelo mesmo;
e) Apresentar, por escrito, sugestões para melhoria do
Sindicato;
f) Participar das Assembléias Gerais com direito a voz
e voto;
g) Recorrer à Diretoria Executiva do Sindicato das penalidades que lhes forem aplicadas;
h) Votar e ser votado para a composição da Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal, Diretoria Regional e Delegados para o Congresso da Categoria, obedecidos os
critérios de elegibilidades previstos neste estatuto;
i) Requerer a convocação de Assembléias Gerais Extraordinárias, nas formas que determina o presente
Estatuto.
j) Participar com direito a voz, mas sem direito a voto,
das reuniões do Conselho de Diretores de Base;
l) Gozar do direito à assistência jurídica trabalhista por
três meses, a contar da data de rescisão contratual ou
da exoneração, podendo este prazo ser prorrogado se
a demissão ou exoneração estiver subjúdice, mediante continuidade de pagamento de mensalidade junto à
Tesouraria;
m) Gozar do direito aos serviços prestados, através
de convênios firmados pelo Sindicato e
n)
Demais direitos não especificados neste artigo, mas
estabelecidos neste Estatuto.
§ único - O gozo dos direitos está vinculado ao cumprimento dos deveres dos filiados.
Artigo 20 - Dos deveres dos filiados efetivos:
a) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, os regimentos internos e as resoluções dos órgãos deliberativos do SINTEPS;
b) Cumprir os compromissos assumidos com o Sindicato;
c) Apresentar, quando solicitada, a identidade de filiado;
d) Zelar pelo patrimônio moral e material do Sindicato,
indenizando-o, dentro do prazo estabelecido pela Diretoria Executiva, dos prejuízos que causar;
e) Exercer, com dedicação e probidade, qualquer função para a qual tenha sido eleito ou nomeado;
f) Tomar parte das reuniões e assembléias para as
quais forem convocados;
g) Obedecer aos regulamentos dos Departamentos do
Sindicato;
h) Denunciar ao Sindicato todos os casos de não cumprimento dos direitos dos trabalhadores, dos quais tenha conhecimento e provas;
i) Exercer vigilância crítica sobre o Sindicato como um

Artigo 20 – manter caput e alíneas
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todo e ou seus departamentos;
j) Pagar as mensalidades, taxas e contribuições, de
acordo com o estabelecido neste Estatuto;
l) Acatar e colocar em prática todas as decisões tomadas pelos órgãos deliberativos do SINTEPS.
CAPÍTULO IV - DOS ASSOCIADOS

Capítulo IV - manter

Artigo 21 - O SINTEPS poderá contar em seus quadros
com associados das seguintes categorias:

Artigo 21 – manter caput, alíneas e parágrafo 1º

a) Honorários, os cidadãos que tenham prestado relevantes serviços ao Sindicato, ou tenham se distinguido
em atividades ligadas à Educação, em especial ao Ensino Técnico e Tecnológico, por indicação do Conselho
de Diretores de Base e ou Diretoria Executiva, mediante aprovação no Congresso da Categoria;
b) Beneméritos, os cidadãos ou entidades que fizerem
donativos consideráveis ao Sindicato, por indicação do
Conselho de Diretores de Base e ou Diretoria Executiva, mediante aprovação no Congresso da Categoria.
c) Contribuintes, os cidadãos que estão indiretamente
vinculados a qualquer órgão da administração direta
ou indireta do Estado de São Paulo onde mantenha, no
todo ou em parte, atividades de ensino técnico, tecnológico ou profissional em exercício ou não, ou cidadãos
que estiveram na mesma situação por um período de
noventa dias, bastando para tanto, o preenchimento da
ficha de inscrição ao Sindicato.
§ 1º – ao associado contribuinte é aplicado o artigo
19, alíneas a, b, c, d e m, combinado com artigo 20,
alíneas a, b, c, d e j.
§ 2º – o associado contribuinte pagará taxa mensal
correspondente a 5% do salário mínimo vigente no
país, através de autorização de desconto em conta
corrente, além das mensalidades dos convênios aos
quais aderir.
TÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS
Artigo 22 - São órgãos de direção e administração do
SINTEPS:

§ 2º - incluir a palavra taxas após mensalidades

Título IV – manter
Artigo 22 – manter caput e parágrafos

a) Congresso;
b) Assembléia Geral;
c) Diretoria de Base;
d) Diretoria Executiva;
e) Conselho Fiscal.
§ 1° - São órgãos administrativos auxiliares as comissões eventualmente criadas pela Diretoria Executiva.
§ 2° - As funções gestoras exercidas pela diretoria não
prevêem pagamento de salário pela entidade.
CAPÍTULO I - DO CONGRESSO

Capítulo I – manter

Artigo 23 - O Congresso é o órgão soberano do SIN-

Artigo 23 - manter caput e alíneas

VII Congresso dos Trabalhadores do Centro Paula Souza - Pág. 26

TEPS e a ele compete:
a) Avaliar a realidade da categoria e situação política,
econômica e social, internacional, nacional e local; definir a linha de atuação do Sindicato, bem como suas
relações intersindicais e fixar seu plano de lutas;
b) Eleger a mesa diretora dos trabalhos entre os seus
participantes;
c) Deliberar sobre todo e qualquer assunto constante
da pauta aprovada no seu início;
d) Apreciar e votar as propostas de alterações estatutárias apresentadas;
e) Definir a carta de princípios da entidade e alterá-la
sempre que for necessário;
f) Apreciar e votar moções;
g) Apreciar e votar as indicações do Conselho de Diretores de Base e ou Diretoria Executiva;
h) Alterar a contribuição financeira dos filiados;
i) Decidir sobre a incorporação ou fusão do Sindicato
com outras Entidades Sindicais.
Artigo 24 - Participarão do Congresso os delegados
votados pelos filiados efetivos da sua unidade de
exercício, através de escrutínio direto e secreto, na
proporção de 01 delegado para cada 10 filiados, sendo que, para ter direito a eleger delegados a unidade
deve contar com, no mínimo, 05 filiados.
§ 1° - As eleições para os delegados do Congresso da
Categoria serão convocadas, no mínimo, trienalmente, em conformidade com os dispositivos deste Estatuto e serão realizadas, no mínimo, um mês antes da
instalação do Congresso;

Artigo 24 – Alterar a redação para:
Artigo 24 - Participarão do Congresso os delegados votados pelos filiados efetivos da sua unidade de exercício,
através de escrutínio direto, na proporção de 01 delegado para cada 10 filiados, ou fração maior ou igual a 05
(cinco) sendo que, para ter direito a eleger delegados a
unidade deve contar com, no mínimo, 05 filiados,

§ 2° - São elegíveis para delegados do Congresso,
todos os filiados efetivos que tiverem, no dia do registro da candidatura, no mínimo, 06 (seis) meses de
filiação ao Sindicato, ter contrato por prazo determinado, indeterminado ou ter sido admitido mediante
aprovação em concurso público e estar em dia com
as mensalidades sindicais;
§ 3º - Juntamente com os delegados titulares serão
eleitos delegados suplentes, em número igual ao de
titulares, para garantir a representação da unidade, na
impossibilidade de comparecimento do (s) delegado
(s) titular (es);
§ 4º - Caso a unidade de exercício seja diferente da
unidade sede ou o candidato tenha exercício em mais
de uma unidade ele deve, no ato de inscrição, indicar
a unidade que deseja representar;
§ 5º - Em nenhuma circunstância o filiado poderá candidatar-se em mais de uma unidade;
§ 6º - O delegado eleito que não comparecer ao Congresso, sem motivo justificado, será penalizado com
a inelegibilidade nos processos eletivos do Sindicato
até o próximo Congresso Ordinário, este incluído.

Manter parágrafos e acrescentar parágrafo 7º.
Incluir parágrafo 7º - Poderão participar do Congresso
os filiados na condição de ouvintes, desde que se inscrevam dentro dos prazos previstos e arquem com a totalidade de suas despesas.
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Artigo 25 – O Congresso será organizado por uma
Comissão composta pela Diretoria Executiva.
§ único – Cabe à Comissão Organizadora as providências dos recursos políticos, sociais, financeiros e
materiais para o pleno êxito do evento.

Artigo 25 – manter caput e parágrafo único

Artigo 26 - O Presidente do SINTEPS preside o Congresso, com direito a voto de qualidade, e os demais
membros da Diretoria Executiva dele participam com
direito a voz, sem direito a voto.
§ único - Em caso de abstenção do voto do Presidente
no desempate, será convocada nova votação com participação dos membros da Diretoria Executiva.

Artigo 26 – Manter caput e parágrafo único

Artigo 27 - A realização do Congresso Ordinário da Categoria se dará uma vez a cada mandato e ele será
convocado pela Diretoria Executiva ou por Assembléia
Geral, no mínimo, com dois meses de antecedência à
sua instalação;
§ único - Da convocatória deverá constar o calendário
e os temas das teses do Congresso.

Artigo 27 – Manter caput e parágrafo único

Artigo 28 – Somente haverá a instalação do Congresso se a plenária de abertura contar com a presença de,
no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) mais um dos
delegados regularmente eleitos, excluídos para esta
contagem aqueles sobre os quais pender questionamento jurídico, político ou administrativo.
§ único – O quorum mínimo de instalação, para todas
as atividades do Congresso, é de 50% mais um dos
delegados regularmente eleitos e, para deliberação, o
quorum será sempre de maioria simples dos delegados presentes.

Artigo 28 – Manter caput e parágrafo único

Artigo 29 - O Congresso da Categoria poderá ser convocado extraordinariamente nas seguintes condições:

Artigo 29 – Manter caput, alíneas e parágrafos

a) Pela Assembléia Geral Extraordinária da Categoria;
b) Pelo Conselho de Diretores de Base, desde que tenha acordo de 2/3 dos membros;
c) Pela Diretoria Executiva, desde que tenha acordo
de 2/3 de seus membros;
d) Por um abaixo assinado de filiados efetivos, contendo, no mínimo, 50% e mais uma assinatura da totalidade dos filiados do Sindicato, que estejam em dia com
suas obrigações sindicais.
§ 1° - A data e a pauta do Congresso Extraordinário
serão definidas em Assembléia Geral Extraordinária;
§ 2° - O Congresso Extraordinário só poderá tratar de
assuntos para os quais foi convocado;
§ 3° - A divulgação do Congresso deve ser a mais ampla possível, utilizando-se todos os recursos de comunicação disponíveis da Entidade.
CAPÍTULO II - DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

Capítulo II - manter

Artigo 30 - A Assembléia Geral é o segundo órgão soberano do SINTEPS a ela cabe decidir sobre todos os

Artigo 30 – manter
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assuntos que dizem respeito ao Sindicato e seus filiados, desde que não contrariamente a este Estatuto.
Artigo 31 - Haverá Assembléias Gerais Ordinárias
(AGO), e Assembléias Gerais Extraordinárias (AGE).

Artigo 31 – manter caput e parágrafos

§ 1° - As Assembléias Gerais Ordinárias serão convocadas:
a) No mínimo dois meses antes do término da gestão
da diretoria executiva e conselho fiscal para a prestação geral de contas e instalação oficial do processo
eleitoral;
b) No último trimestre do ano, para discussão e aprovação do orçamento para o próximo ano e
c)
Anualmente, para análise e discussão do balancete financeiro e da gestão patrimonial.
§ 2° - Haverá tantas Assembléias Gerais Extraordinárias quantas se fizerem necessárias, podendo ser
setoriais;
§ 3° - As AGEs serão convocadas pelo presidente do
Sindicato, salvo exceções previstas neste Estatuto,
quando solicitadas por:
a) Congresso;
b) Assembléia Geral;
c) Conselho de Diretores de Base;
d) Diretoria Executiva;
e) 1/3 dos filiados efetivos.
§ 4° - As Assembléias Gerais reunir-se-ão:
a) Em primeira convocação, com a presença da maioria simples dos filiados;
b) Em segunda chamada, com a presença de qualquer
número de filiados, 30 (trinta) minutos depois de constatada a insuficiência de quorum para a 1ª convocação, salvo exceções previstas neste Estatuto.
§ 5° - As Assembléias Gerais Extraordinárias serão
convocadas até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da solicitação que deverá conter pauta, data,
local e horário previstos pelos solicitantes.
§ 6° - As Assembléias Gerais serão instaladas respeitando o intervalo mínimo de 10 dias após a convocação, salvo exceções previstas neste Estatuto.
Artigo 32 - Serão convocadas Assembléias Gerais Extraordinárias em Regime de urgência, a juízo da Diretoria Executiva, Conselho de Diretores de Base ou
Assembléia Geral, respeitando o intervalo mínimo de
48 horas (quarenta e oito) horas entre a convocação e
a instalação das mesmas.

Artigo 32 - manter

Artigo 33 - Serão sempre tomadas por escrutínios secretos as deliberações da Assembléia Geral relativas à
perda de mandato de membros da Diretoria Executiva.

Artigo 33 – manter

Artigo 34 - Na ausência de regulamentação diversa e
específica, o quorum de deliberação das Assembléias

Artigo 34 – manter
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Gerais será sempre de maioria simples dos filiados presentes.
Artigo 35 - As Assembléias terão suas convocatórias
publicadas e afixadas em lugar visível, na sede e subsedes do Sindicato.
§ único - As Assembléias Gerais Ordinárias terão seus
editais de convocação publicados no mínimo em um
dos órgãos informativos do Sindicato, caso contrário,
as decisões nelas tomadas serão invalidadas.

Artigo 35 – manter caput e parágrafo único

Artigo 36 - As Assembléias somente poderão manifestar-se sobre os pontos da pauta, salvo à decisão da
maioria absoluta e nos casos que não contrariem expressamente este Estatuto.

Artigo 36 – manter

CAPÍTULO III - DO CONSELHO DE DIRETORES
DE BASE

Capítulo III - manter

Artigo 37 - o Conselho de Diretores de Base é o terceiro
órgão soberano do SINTEPS e a ele compete:

Artigo 37 – manter caput e alíneas

a) Levar o trabalho sindical e a cultura da associação
de classe a todos os trabalhadores de sua representação específica;
b) Representar o Sindicato no âmbito de sua atuação;
c) Encaminhar reivindicações, negociações e todos os
demais atos decorrentes da luta sindical no âmbito de
sua representação;
d) Promover a integração dos diversos níveis de trabalhos técnicos e políticos patrocinados pelo Sindicato,
inclusive com a utilização das assessorias técnicas;
e) Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias
do Conselho de Diretores de Base;
f) Coordenar e encaminhar todos os atos inerentes ao
Sindicato em sua representação;
g) Promover a organização dos trabalhadores nos locais de trabalho;
h) Manter os trabalhadores de sua base informados dos
encaminhamentos e das atividades
do Sindicato;
i) encaminhar propostas indicativas às Assembléias Gerais;
j) Resolver conflitos entre a Diretoria e os Departamentos ou Comissões de trabalho;
l) Resolver casos omissos de interpretação deste Estatuto;
m) Convocar Assembléias Gerais e Reuniões Extraordinárias do Conselho de Diretores de Base;
n) Aprovar, em primeira instância, o projeto de orçamento anual da Diretoria Executiva;
o) Aprovar, em primeira instância, dos regimentos internos do Sindicato;
p) Eleger cinco de seus membros para acompanharem
os trabalhos do Conselho Fiscal;
q) Eleger, juntamente com a Diretoria Executiva, os Diretores Regionais;
r) Criar ou extinguir departamentos, conforme a necessidade;
s) Elaborar o regimento das Eleições dos Diretores de
Base;
t) Deliberar sobre todos os assuntos de interesse do

Correção: “os” ao invés de “dos”
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Sindicato, na forma que determinar este Estatuto, respeitadas as deliberações das Assembléias Gerais e
do Congresso da Categoria.
Artigo 38 - O CDB reunir-se-á, ordinariamente, uma
vez por mês e ou extraordinariamente, tantas vezes
quantas forem necessárias por convocação do Presidente do Sindicato.

Artigo 38 – manter caput e parágrafos

§ 1° - As reuniões do CDB, também poderão ser convocadas extraordinariamente por solicitação de 40%
de seus membros, por 40% dos membros da Diretoria
Regional, por 40% dos membros da Diretoria Executiva ou por decisão de Assembléia Geral;
§ 2° - As reuniões referidas no § 1° serão convocadas
até 24 horas após o recebimento da solicitação, que
deverá conter pauta, data, horário e local, previstos
pelos solicitantes;
§ 3° - As reuniões ordinárias serão convocadas respeitando o prazo mínimo de dez dias entre a convocação
e a sua instalação, através de edital constando pauta,
local, horário e data dos trabalhos;
§ 4° - As reuniões extraordinárias serão convocadas
respeitando o prazo mínimo de 48 horas entre a convocação e a sua instalação, através de edital constando pauta, local, horário e data dos trabalhos.
§ 5° - Tanto nas reuniões ordinárias quanto nas extraordinárias, todos os filiados têm direito à voz, porém
somente os Diretores de Base eleitos têm direto a voto
e as decisões, salvo exceções explícitas, serão por
maioria simples dos diretores de base presentes.

Alterar o § 5º para:
§ 5° - Tanto nas reuniões ordinárias quanto nas extraordinárias, todos os filiados têm direito à voz, porém somente a Dretoria eleita têm direto a voto e as decisões,
salvo exceções explícitas, serão por maioria simples dos
diretores de base presentes.

Artigo 39 - O Diretor de Base que não comparecer a
quatro reuniões ordinárias, por ano de mandato, estará automaticamente excluído CDB, salvo se apresentar justificativa de ausência.

Artigo 39 – manter caput e parágrafo único

§ único - A justificativa de ausência deverá ser apresentada no máximo na reunião ordinária subseqüente.
CAPÍTULO IV - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Capítulo IV – manter

Artigo 40 - A Diretoria Executiva é o principal órgão
executivo do SINTEPS e é responsável pelas deliberações, no interregno compreendido entre as reuniões
do Conselho de Diretoria de Base, respeitando-se as
suas deliberações.

Artigo 40 - manter caput e parágrafo único

§ único - Os membros da Diretoria Executiva que representam a Entidade em quaisquer transações terão
sua responsabilidade pessoal abrangida somente no
caso de terem agido de má fé.
Artigo 41 - A Diretoria Executiva é composta de 11
(onze) membros titulares e 03 (três) suplentes, os

Artigo 41 - manter caput, alíneas e parágrafos
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quais terão direito a afastamento para exercer a função
para a qual foi eleito, ou outro membro que a Diretoria
indicar em seu lugar, a qualquer título, sem prejuízo
de mais três afastamentos rotativos, dos Diretores das
Regionais, constantes do artigo 2.° deste Estatuto, a
critério e pelo prazo que a Diretoria Executiva determinar.
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Secretário Geral;
d) Secretário Político-Administrativo;
e) Tesoureiro Geral;
f) Secretário Financeiro;
g) Três Secretários Executivos.
h) Diretor de Cultura, Lazer e Esportes
i) Diretor de Assuntos para o Trabalhador Aposentado
j) Três suplentes
§ 1º - Os suplentes assumirão na vacância de cargo
titular, temporária ou definitivamente, obedecendo a
hierarquia estabelecida neste estatuto.
§ 2º - Os afastamentos previstos no caput deste artigo
deverão seguir a legislação vigente e outros dispositivos legais.
Artigo 42 - À Diretoria Executiva coletivamente compete:
a) Representar o Sindicato e defender os interesses
do mesmo perante os poderes Públicos, inclusive em
juízo, podendo delegar poderes por procuração;
b) Representar o Sindicato em negociações, dissídios,
convenções, acordos e contratos coletivos, com a faculdade de delegação por procuração;
c) Desenvolver e executar a política de organização do
Sindicato, sobretudo a partir dos locais de trabalho;
d) Desenvolver e executar a política de relações sindicais nacionais e internacionais do Sindicato;
e) Garantir a igualdade de tratamento e não discriminação de nenhum trabalhador em relação à filiação
sindical;
f) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regulamentos e normas administrativas do Sindicato, assim como
as decisões dos Congressos, Assembléias Gerais e do
Conselho de Diretores de Base;
g) Gerir as finanças do Sindicato de acordo com o disposto neste Estatuto;
h) admitir filiados;
i) Executar os trabalhos necessários para o desenvolvimento do Sindicato;
j) Promover o cumprimento deste Estatuto, procurando
aprimorar as suas finalidades;
l) Representar os filiados nas questões de cunho profissional, trabalhistas e assistenciais;
m) Executar as deliberações das AGEs, das AGOs e
do Congresso;
n) Executar as deliberações em matéria administrativa
do CDB.
o) Eleger, juntamente com o Conselho Diretor de Base,
os Diretores das Regionais.

Artigo 42 - manter caput e alíneas
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Artigo 43 - A Diretoria Executiva reunir-se-á:

Artigo 43 - manter caput e alíneas

a) Ordinariamente uma vez por mês;
b) Ordinariamente uma vez por mês, juntamente com
o CDB e a Diretoria Regional e
c) Extraordinariamente tantas quantas vezes quantas
forem necessárias.
Artigo 44 - Ao Presidente, que não responderá nem
mesmo subsidiariamente pelos compromissos financeiros assumidos pelo Sindicato, compete:

Artigo 44 - manter caput e alíneas

a) Representar o Sindicato ativa e passiva, judicial e
extra-judicialmente;
b) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Diretores de Base, as Assembléias Gerais e Congresso;
c) Assinar atas, documentos e papéis que dependem
de sua assinatura e rubricar os livros contábeis;
d) Assinar cheques e outros títulos juntamente com o
Tesoureiro Geral;
e) Coordenar a direção e a ação da entidade;
f) Nomear comissões e
g) Baixar portarias, normas e regimentos internos, salvo as exceções previstas no presente Estatuto.
Artigo 45 – Ao vice-presidente cabe:
a) Substituir o Presidente nos seus impedimentos e
afastamentos;
b) Assumir a presidência em caso de vacância, até o
término do mandato;
c) Incrementar a sindicalização dos trabalhadores integrantes da categoria e
d) Coordenar os trabalhos dos departamentos.

Artigo 45 - manter caput e alíneas

Artigo 46 - Ao Secretário Geral compete:

Artigo 46 - manter caput e alíneas

a) Substituir o Vice-presidente, em seus impedimentos
e afastamentos;
b) Elaborar e executar a ação sindical e organização
de base do Sindicato;
c) Elaborar e executar o planejamento de organização
do trabalho sindical, conjuntamente com o Secretário
Político-Administrativo;
d) Elaborar relatórios semestrais de suas atividades e
submetê-la à aprovação do conjunto da Diretoria;
e) Elaborar e executar um plano para as relações sindicais nacionais e internacionais do Sindicato;
f) Estabelecer, organizar e executar toda a política de
intercâmbios, estágios e relações externas à base de
representação do Sindicato, de todos os Organismos
representativos do Sindicato;
g) Elaborar o balanço anual de suas atividades ao conjunto da Diretoria;
h) manter sob seu controle o arquivo e as correspondências do Sindicato;
i) Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva, do
Conselho de Diretores de Base, Assembléias Gerais
e Congressos.
j) Fazer publicar os editais da Diretoria e
l) Coordenar os trabalhos dos Secretários Executivos.
Artigo 47 - Ao Tesoureiro compete:

Artigo 47 - manter caput e alíneas
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a) Substituir o Secretário Geral em seus impedimentos
e afastamentos;
b) Ter sob sua guarda e responsabilidade os valores
do Sindicato;
c) Assinar com o Presidente os cheques e efetuar os
pagamentos autorizados;
d) Elaborar o orçamento anual do Sindicato;
e) Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes trimestrais e anuais para fiscalização e parecer;
f) Ter sob sua coordenação as atividades do Secretário
Político-Administrativo no tocante aos setores de patrimônio, almoxarifado e recursos humanos;
g) Coordenar e controlar a utilização e circulação de material em todos os órgãos e departamentos do sindicato;
h) Coordenar a utilização dos prédios, veículos e outros bens ou instalações do Sindicato;
i) Apresentar relatórios, à Diretoria Executiva, sobre
o funcionamento da Administração e organização do
Sindicato;
j) Ordenar as despesas autorizadas;
l) Manter sob controle o fichário de filiados e da Tesouraria;
m) Convocar anualmente Assembléia Geral da Categoria, especialmente, para análise e discussão do balanço financeiro e da gestão patrimonial.
Artigo 48 - Ao Secretário Financeiro compete:

Artigo 48 - manter caput e alíneas

a) Substituir o Tesoureiro Geral nos seus impedimentos
e afastamentos;
b) Subsidiar a Tesouraria Geral, no tocante à elaboração
e execução do orçamento e balancetes do Sindicato;
Artigo 49 - Ao Secretário Político Administrativo
compete:

Artigo 49 - manter caput e alíneas

a) Substituir o Secretário Financeiro em seus impedimentos e afastamentos;
b) Organizar, coordenar e administrar o trabalho de organização sindical e estruturas respectivas de representação;
c) Coordenar as relações internacionais e nacionais do
Sindicato;
d) Apresentar para deliberação da Diretoria Executiva,
as admissões e demissões de funcionários.
Artigo 50 - Ao Secretário Executivo compete:

Artigo 50 - manter caput e alíneas

a) Substituir secundariamente os Secretários Geral,
Político-Administrativo e Financeiro, em seus afastamentos e impedimentos, quando por motivo de simplificação de serviço se fizer necessário, além de outras
funções que poderão constar do presente Estatuto;
b) Subsidiar a Secretaria Geral e a Secretaria PolíticoAdministrativa, no tocante à escrituração dos atos praticados pelo Sindicato.
Artigo 51 - Ao Diretor de Cultura, Lazer e Esportes
(CLE) compete:

Artigo 51 - manter caput e alíneas

VII Congresso dos Trabalhadores do Centro Paula Souza - Pág. 34

a) apresentar um cronograma anual das atividades de
cultura, lazer e esportes para fins de conhecimento da
Secretaria Geral e posteriormente ser aprovado na primeira reunião do Conselho Diretor de Base de cada
ano.
b) implementar as atividades de cultura, lazer e esportes conforme item anterior na sede e subsedes do
Sinteps.
Artigo 52 - Ao Diretor para Assuntos do Trabalhador
Aposentado compete:

Artigo 52 - manter caput e alíneas

a) Organizar e coordenar as atividades administrativas
concernentes aos direitos do Trabalhador Aposentado
no âmbito estadual e em conformidade com a legislação federal.
b) Encaminhar aos órgãos competentes em nível municipal, estadual e federal as reivindicações desta categoria de trabalhador.
c) Implantar políticas que garantam os seus direitos
nas Constituições estadual e federal.
CAPÍTULO V - DA DIRETORIA REGIONAL

Capítulo V – manter

Artigo 53 - Os Diretores Regionais são assessores do
Conselho de Diretores de Base e da Diretoria Executiva, devendo trabalhar conjuntamente com os mesmos,
no sentido de fortalecer o trabalho e a luta sindical no
âmbito de sua representação, bem como prestar contas nos termos constantes do artigo 7° parágrafo 3°
deste Estatuto.

Artigo 53 - manter caput e parágrafos

§ 1° - O Diretor Regional que não comparecer a quatro
reuniões ordinárias por ano de mandato, estará automaticamente excluído da Diretoria Regional, salvo se
apresentar justificativa de ausência e
§ 2° - A justificativa de ausência deverá ser apresentada no máximo, na reunião ordinária subseqüente.
Artigo 54 - A Diretoria Executiva estabelecerá o plano
de trabalho dos Diretores Regionais, cujo incluirá as
visitas às unidades do âmbito de sua representação.

Artigo 54 - manter caput e parágrafo único

§ único - O plano de trabalho será votado anualmente
na reunião ordinária do Conselho de Diretores de Base
do mês de fevereiro.
CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL

Capítulo VI – manter

Artigo 55 - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização
do SINTEPS.

Artigo 55 – Manter caput e parágrafos

§ 1° - O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e três suplentes, eleitos pelo voto direto
e secreto, concomitantemente com a Diretoria Executiva;
§ 2° - Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal:
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a) Membros da Diretoria Executiva do mandato anterior;
b) Os filiados com parentesco até terceiro grau com os
membros da Diretoria Executiva concorrente.
§ 3° - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente
uma vez a cada trimestre, por convocação do Tesoureiro Geral, ou, extraordinariamente por convocação
da Assembléia Geral ou Conselho de Diretores de
Base.
Artigo 56 - São atribuições do Conselho Fiscal:

Artigo 56 - manter caput e alíneas

a) Examinar os livros contábeis, balancetes e documentos pertencentes Sindicato, uma vez por trimestre
ou sempre que julgar necessário;
b) Apresentar à Assembléia Geral Ordinária, por intermédio do Tesoureiro Geral, parecer anual sobre o
movimento econômico, financeiro e patrimonial do Sindicato;
c) Julgar o orçamento apresentado pela Diretoria,
aprovando-o ou não;
d) Denunciar dolo ou má fé nas contas do Sindicato.
Artigo 57 - As decisões do Conselho Fiscal serão sempre tomadas por maioria simples.
TÍTULO V
DAS PENALIDADES

Artigo 57 - manter

Titulo V - manter

CAPÍTULO I – DA PERDA DO MANDATO

Capítulo I – manter

Artigo 58 - Os diretores perderão o seu mandato sindical nos seguintes casos:

Artigo 58 - manter caput e alíneas

a) Malversação ou dilapidação do patrimônio social;
b) Grave violação deste Estatuto;
c) Abandono das funções inerentes ao cargo por 30
(trinta) dias consecutivos, à exceção do período de férias;
d) Falta a 4 (quatro) reuniões ordinárias sucessivas da
Diretoria, sem justificativa previamente aprovada pela
Diretoria ou, quando for o caso, aprovada na primeira
reunião após a ausência, sendo que ambas as situações, deverão constar da ata da reunião de Diretoria;
e) Prática de atos, sem autorização da Assembléia
Geral da Categoria, que ameace a continuidade do
Sindicato em sua integridade;
f) Ser condenado civil ou criminalmente por atos praticados em mandatos anteriores, que venham a macular a integridade do Sindicato.
g) Ser condenado à expulsão do quadro de filiados após
processo disciplinar previsto nos artigos 67 e 68.
Artigo 59 - O processo de averiguação de circunstâncias resultantes em perda de mandato observará o
princípio do contraditório e, da publicidade e da instrumentalidade.
§ único - Para atender o princípio da publicidade, o re-

Na alínea g, alterar a numeração dos artigos para 62 e 63
Artigo 59 – Alterar a redação para:
Artigo 59 - O processo de averiguação de circunstâncias
resultantes em perda de mandato observará o princípio
do contraditório e da ampla defesa.
Excluir parágrafo único
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presentante legal do Sindicato, deverá providenciar a
publicação da instauração do processo em 24 (vinte e
quatro) horas a contar da entrada da denúncia, através
dos órgãos de comunicação do Sindicato.
Artigo 60 - Cabe a qualquer Diretor ou filiado que tiver
conhecimento de fato, encaminhar simples petição ao
presidente ou ao seu imediato, quando este tomar parte do processo, e assim sucessivamente, relatando as
circunstâncias presumidamente faltosas.

Artigo 60 – manter caput e excluir incisos

I - Recebida a petição, o responsável notificará o perquerido, que firmará o seu ciente, no prazo de quinze
dias para a defesa por escrito, sem a qual presumir-seão verdadeiros os fatos constantes na petição.
II - Com a apresentação da defesa, a Diretoria do Sindicato terá prazo máximo de 20 (vinte) dias para decidir
sobre a procedência ou não da denúncia e notificará o
perquerido da decisão no máximo em 5 (cinco) dias.
§ 1° - A decisão da Diretoria Executiva deverá necessariamente ser submetida à Assembléia Geral da Categoria especialmente convocada para esse fim, no
máximo em 60 (sessenta) dias e no mínimo em 10
(dez) dias a contar da data da notificação do requerido,
sendo assegurado, além da defesa escrita já apresentada, o direito de defesa oral compatível com o tempo
de acusação ou de 30 (trinta) minutos quando a Diretoria não fizer uso da palavra;

Manter § 1º

§ 2° - A perda do mandato somente se efetivará a partir da decisão da Assembléia de que trata o parágrafo
anterior, que será realizada com o quorum mínimo de
40% dos filiados em condição de voto, através de escrutínio secreto.

Alterar a redação do § 2º para: § 2° - A perda do mandato
somente se efetivará a partir da decisão da Assembleia de
que trata o parágrafo anterior.

§ 3° - O material de votação deverá permanecer na Secretaria Geral do Sindicato por 5 (cinco) anos a contar
da data da realização da Assembléia.

Manter § 3º
Incluir Capítulo II
CAPÍTULO II – DO PROCESSO DISCIPLINAR
Incluir artigos 61 a 63
Artigo 61 - Será inelegível, bem como fica vedado de permanecer no exercício de cargos eletivos, o filiado que:
a) Não tiver definitivamente aprovadas suas contas em
função do exercício de cargos de administração sindical;
b) Houver lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical;
c) For de má conduta comprovada, especialmente se incorrer em um dos casos previstos no artigo 58 do presente
estatuto.
Artigo 62 – São deveres dos filiados, em exercício de função de direção sindical ou não, além dos já previstos neste
estatuto:
a) Dar fiel cumprimento ao presente estatuto;
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b) Não desvirtuar nem modificar a finalidade do presente
sindicato;
c) Apresentar comportamento ético, respeitoso e moral
dentro das dependências do sindicato;
d) Prestar esclarecimentos de seus atos sempre que requerido;
e) Não cometer nenhuma outra falta grave;
f) Não divulgar informações falsas, nem omiti-las ou
modificá-las;
g) Estar em dia com as contribuições sindicais;
h) Não cometer falta grave ou justa causa, assim entendidas aquelas enumeradas no artigo 482, CLT e no Estatuto dos Servidores do CEETEPS.
Artigo 63 - Os filiados, os diretores sindicais e os conselheiros fiscais estão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão e exclusão do quadro social, quando desrespeitar o Estatuto, deliberação da categoria, ou venha
a praticar crime descrito no codigo penal ou legislação
exorbitante, devidamente comprovado.
§ 1º - O presidente instruirá processo disciplinar, garantindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.
§ 2º - O processo disciplinar correrá em segredo de justiça, podendo o acusado e a vitima constituírem advogado
para em seu nome praticar todos os atos necessários na
defesa de seus interesses.
§ 3º - Eventuais cópias do processo disciplinar serão fornecidas somente às partes ou seus procuradores, podendo serem utilizados em processo judicial como meio habil
de prova
§ 4º - As penalidades serão aplicadas conforme a gravidade do ato praticado pelo acusado, sendo decidido pela
Diretoria Executiva no caso de Diretores Executivos e
Conselheiros Fiscais e pelo Conselho de Diretores de Base
no caso dos demais diretores sindicais, filiados e sócios.
§ 3° - Todo o material do processo disciplinar deverá permanecer na Secretaria Geral do Sindicato por 5 (cinco)
anos a contar da data da decisão da aplicação das penalidades.
TÍTULO VI
DA VACÂNCIA E DAS SUBSTITUIÇÕES
CAPÍTULO I - DA VACÂNCIA
Artigo 61 - A vacância de cargo será declarada pelo conjunto da Diretoria quando houver:

Título VI – excluir
Capítulo I – Alterar para Capítulo III – Da Vacância e das
Substituições
Artigo 61 renumerar para artigo 64, mantendo o caput e
alíneas

a) Abandono de função;
b) Renúncia do Dirigente;
c) Perda de mandato;
d) Falecimento do dirigente.
e) Rompimento de vínculo com a categoria: demissão
ou exoneração.
§ 1° - A vacância será declarada:

Excluir parágrafo 1º
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a) 24 h após a deliberação da ASSEMBLÉIA GERAL
sobre abandono de função;
b) 24 h após o recebimento da renúncia;
c) 48 h após a deliberação da ASSEMBLÉIA GERAL
sobre a perda de mandato;
d) 72 h após o falecimento do dirigente.
e) 24 h após a publicação em Diário Oficial do rompimento do vínculo com a categoria.
§ 2° - As renúncias também serão comunicadas por
escrito, com firmas reconhecidas, endereçadas ao Presidente do Sindicato.

Parágrafo 2º e 3º, aglutinar a redação para:
Parágrafo 2º - Qualquer vacância será registrada em ata
e, em se tratando de renúncia do presidente do sindicato,
será notificado seu substituto legal que, dentro de 48 horas reunirá a Diretoria para ciência do ocorrido.

§ 3° - Em se tratando de renúncia do presidente do
sindicato, será notificada igualmente ao seu substituto
legal que, dentro de 48 horas reunirá a Diretoria para
ciência do ocorrido;
§ 4° - Se ocorrer a renúncia coletiva da Diretoria e do
Conselho Fiscal e, se não houver suplente, o Presidente,
ainda que resignatário, convocará a Assembléia Geral a
fim de que esta constitua uma JUNTA PROVISÓRIA DE
TRABALHADORES, que terá como função precípua a
de convocar eleições no prazo de 30 (trinta) dias.

Excluir parágrafo 3º

CAPÍTULO II - DAS SUBSTITUIÇÕES

Excluir capítulo II

Artigo 62 - Na ocorrência da vacância do cargo a substituição será processada segundo a escala hierárquica.

Artigo 62 – Manter a redação renumerando para artigo 65

Artigo 63 - Em caso de afastamento temporário será
processada a substituição segundo a escala supra citada, ficando assegurado o retorno do Dirigente no término do afastamento.

Artigo 63 – manter a redação, renumerando para artigo 66

Artigo 64 - Todos os afastamentos que impliquem em
uma alteração na composição da Diretoria, deverão ser
registrados em pasta única, e arquivados juntamente
com os autos do processo eleitoral.

Artigo 64 – manter a redação e renumerar para artigo 67

TÍTULO VII
DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO
CONSELHO FISCAL, DO CONSELHO DE
DIRETORES DE BASE E DA DIRETORIA REGIONAL

Titulo VII – Manter

CAPÍTULO I - DAS ELEIÇÕES

Capítulo I – manter

Artigo 65 - Será garantida, por todos os meios democráticos, a lisura dos pleitos eleitorais, assegurandose condições de igualdade às chapas concorrentes,
quando for o caso, especialmente no que se refere aos
mesários e fiscais, tanto na coleta quanto na apuração
de votos.

Artigo 65 – manter e renumerar para 68

Artigo 66 - É assegurado o direito de voto a todos os
filiados, dentro das condições previstas neste Estatuto,
que estiverem em dia com as mensalidades.

Artigo 66 manter caput e parágrafo único e renumerar para 69

Manter parágrafo 4º renumerado para 3º
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§ único - o voto é direto, secreto e universal.

§ único - Salvo exceções previstas neste estatuto, o voto é
direto, secreto e universal.

Artigo 67 - O filiado aposentado que preencher as condições de elegibilidade previstas aos demais filiados
poderá candidatar-se aos cargos eletivos do Sindicato.

Artigo 67 manter e renumerar para 70

CAPÍTULO II – DO PROCESSO DISCIPLINAR

Excluir Capítulo II e artigos 68, 69 e 70

Artigo 68 - Será inelegível, bem como fica vedado de permanecer no exercício de cargos eletivos, o filiado que:
a) Não tiver definitivamente aprovadas suas contas
em função do exercício de cargos de administração
sindical;
b) Houver lesado o patrimônio de qualquer entidade
sindical;
c) For de má conduta comprovada, especialmente se
incorrer em um dos casos previstos no artigo 56 do
presente estatuto.
Artigo 69 – São deveres dos filiados, em exercício de
função de direção sindical ou não, além dos já previstos neste estatuto:
a) Dar fiel cumprimento ao presente estatuto;
b) Não desvirtuar nem modificar a finalidade do presente sindicato;
c) Apresentar comportamento ético, respeitoso e moral
dentro das dependências do sindicato;
d) Prestar esclarecimentos de seus atos sempre que
requerido;
e) Não cometer nenhuma outra falta grave;
f) Não divulgar informações falsas, nem omiti-las ou
modificá-las;
g) Estar em dia com as contribuições sindicais;
h) Não cometer falta grave ou justa causa, assim entendidas aquelas enumeradas no artigo 482, CLT e no
Estatuto dos Servidores do CEETEPS.
Artigo 70 - Os filiados, os diretores sindicais e os conselheiros fiscais estão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão e exclusão do quadro social,
quando desrespeitar o Estatuto ou deliberação da categoria.
§ 1º - A Diretoria apreciará a falta cometida pelo associado, que terá direito de apresentar sua defesa no
prazo de dez dias, a contar da comunicação.
§ 2º - Julgando necessário, a Diretoria designará uma
Comissão de Ética composta por 5 (cinco) membros,
sendo 2 (dois) indicados pela Diretoria do Sindicato,
2 (dois) e 1 (um) pelo Conselho Diretor de Base que
aprofundarão a análise do ocorrido, devendo emitir
seu parecer no prazo de dez dias.
§ 3º - Havendo necessidade será designada audiência de instrução e julgamento a se realizar numa única
data para colher depoimento da vitima, do acusado,
das testemunhas da vitima e testemunhas do acusado, sem do o numero máximo de 3 (três) testemunhas
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para cada parte.
§ 4º - Após realizada audiência, em 10 dias será proferida decisão, em não ocorrendo audiência a decisão
será proferida no mesmo prazo, contando-se a partir
do término do prazo para apresentação da defesa.
§ 5º - O processo disciplinar correrá em segredo de
justiça, podendo o acusado e a vitima constituírem advogado para em seu nome praticar todos os atos necessários na defesa de seus interesses.
§ 6º - Eventuais cópias do processo disciplinar serão
fornecidas somente às partes ou seus procuradores.
§ 7º - As penalidades serão aplicadas conforme a gravidade do ato praticado pelo acusado, sendo decidido
pela comissão ética.
CAPÍTULO III - DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL

Capítulo III – Renumerar para Capítulo II e manter o nome

Artigo 71 - As eleições para renovação da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal serão convocadas trienalmente em conformidade com os dispositivos deste
Estatuto e realizadas no mês de outubro.

Artigo 71 - manter

Artigo 72 - O Conselho de Diretores de Base decidirá se as chapas concorrentes à Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal terão direito a recursos disponíveis
para fins de campanha eleitoral.

Artigo 72 - manter

§ 1° - Em caso afirmativo, o CDB deliberará sobre o
percentual levando em consideração a arrecadação
do Sindicato e o dividirá igualitariamente entre as chapas.
Artigo 73 - A nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal tomarão posse no mês de Novembro, dos anos em
que houver eleição para a renovação dos mesmos,
quando então dar-se-á o término do mandato da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal antecessores.

Artigo 73 - manter

Artigo 75 - São elegíveis, para Diretores Executivos e
Conselheiros Fiscais, todos os filiados efetivos que tiverem, no dia do registro da candidatura, no mínimo
06 (seis) meses de filiação ao Sindicato; ter contrato
por prazo indeterminado ou ter sido admitido mediante
aprovação em concurso público e estar em dia com as
mensalidades sindicais.

Artigo 75- manter, renumerando para 74

CAPÍTULO IV - DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO DE
DIRETORES DE BASE

Capítulo IV – Renumerar para Capítulo III e manter o nome

Artigo 76 - Os Diretores de Base e seus respectivos
suplentes serão eleitos por voto direto e secreto dos
filiados efetivos da sua unidade sede ou da unidade de
exercício, dependendo da representação pretendida
pelo candidato, informada na ficha de inscrição do processo eleitoral, para um mandato de 03 (três) anos.

renumerar para artigo 75:
Artigo 75 - Os Diretores de Base e seus respectivos suplentes serão eleitos por voto direto dos filiados efetivos da sua
unidade sede ou da unidade de exercício, dependendo da
representação pretendida pelo candidato, informada na
ficha de inscrição do processo eleitoral, para um mandato
de 03 (três) anos.
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§ 1° - Cada unidade representar-se-á no CDB, na seguinte de 01 Diretor de Base para cada 10 filiados, ou
fração igual ou superior a cinco, sendo que para ter direito a eleger diretores de base a unidade deve contar
com, no mínimo, 05 filiados.

Manter parágrafo 1º e 2º, excluindo seguinte e incluindo no
parágrafo 1º “na proporção”.

§ 2° - A eleição de que trata este artigo será convocada, instalada e realizada pelo CDB em exercício, com
no mínimo 60 dias de antecedência do término do seu
mandato e se dará, obrigatoriamente no mês de agosto
nos anos em que houver eleição da Diretoria Executiva.
Artigo 77 - Findado o processo eleitoral, a Diretoria
Executiva apresentará, na reunião ordinária do CDB
do mês de outubro o quadro de Diretores de Base eleitos. Caso não tenham sido preenchidas todas as vagas
possíveis, o CDB convocará novo processo eleitoral,
visando o preenchimento das vagas.

Artigo 77 – manter caput – renumerar para 76

§ 1º - A eleição de que trata o caput deste artigo realizar-se-á na primeira quinzena do mês de março e
repetir-se-á a cada seis meses, até que o quadro de
diretores de base esteja completo.

Alterar a redação do parágrafo 1º para
§ 1º - A eleição de que trata o caput deste artigo realizarse-á sempre que houver candidato interessado em preencher a(s) vaga(s), até que o quadro de diretores de base
esteja completo.

§ 2° - O término dos mandatos dos Diretores de Base
eleitos nos processos a que se refere o parágrafo 1°
será coincidente com o dos eleitos no artigo 73.

§ 2º - alterar o número do artigo do texto para 75

Artigo 78 - No caso de vacância da suplência, bem
como de renúncia coletiva dos Diretores de Base e
respectivos suplentes, convocar-se-ão novas eleições,
num prazo máximo de trinta dias contados da vacância,
cujo mandato terá termo final igual àquele que supre;

Artigo 78 – manter e renumerar para 77

Artigo 79 - São elegíveis para Diretores de Base, todos
os filiados efetivos que tiverem, no dia do registro da
candidatura, no mínimo, três meses de filiação ao Sindicato; ter contrato por prazo indeterminado ou ter sido
contratado mediante aprovação em concurso público e
estar em dia com as mensalidades sindicais.

Artigo 79 – Manter e renumerar para 78

CAPÍTULO V - DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA
REGIONAL

Capítulo V – Renumerar para Capítulo IV e manter o nome

Artigo 80 - O Diretor de cada regional será eleito pelo
voto direto e aberto do Conselho Diretor de Base e da
Diretoria Executiva para o mandato de 12 (doze) meses e obedecerá aos critérios de elegibilidade constantes deste Estatuto;

Artigo 80 – Renumerar para 79 e Alterar a redação para:
Artigo 80 - O Diretor de cada regional e ou Sub Regional
e seus suplentes serão eleitos pelo voto direto e aberto do
Conselho Diretor de Base e da Diretoria Executiva para
o mandato de 03 anos e obedecerá aos critérios de elegibilidade constantes deste Estatuto;

§ 1° - A eleição para Diretores Regionais será convocada, pela Diretoria Executiva, na primeira quinzena do
mês de Novembro, e será realizada em reunião ordinária do Mês de Dezembro.

§ 1º - alterar a redação para:
§ 1° - A eleição para Diretores Regionais será convocada,
pela Diretoria Executiva, na primeira quinzena do mês
de Novembro dos anos em que houver renovação da Diretoria Executiva, e será realizada em reunião ordinária
do Mês de Dezembro do mesmo ano.

§ 2° - São elegíveis para Diretores Regionais todos os
filiados efetivos que tiverem, no dia do registro da can-

§ 2º - manter
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didatura, no mínimo 06 (seis) meses de filiação ao Sindicato; ter contrato por prazo indeterminado ou ter sido
contratado mediante aprovação em concurso público e
estar em dia com as mensalidades sindicais;
§ 3° - São inelegíveis para Diretores Regionais os filiados que exerçam mandato como Diretor Executivo,
Diretor de Base ou Conselho Fiscal e vice-versa.

§ 3º - alterar a redação para:
§ 3° - São inelegíveis para Diretores Regionais os filiados
que exerçam mandato como Diretor Executivo ou Diretor de Base.

§ 4º - A posse dos Diretores Regionais dar-se-á no mês
de Janeiro, em reunião ordinária da Diretoria Executiva
e Conselho Diretor de Base.

§ 4º - manter

CAPÍTULO VI - DA ASSEMBLÉIA GERAL
ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DA DIRETORIA
EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL

Capítulo VI – Renumerar para Capítulo V e manter o nome

Artigo 81 - O Presidente do Sindicato convocará Assembléia Geral Eleitoral, no mínimo com 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, para a composição da Comissão Eleitoral, instauração do pleito de
renovação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal e
fixação de calendário eleitoral.

Artigo 81 – Renumerar para 80, manter caput

§ 1° - A Comissão Eleitoral, responsável pela realização
do processo eleitoral para renovação da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, será composta de no máximo
5 filiados efetivos, eleitos na Assembléia Geral de que
trata este artigo, desde que cumpram aos requisitos de
elegibilidade previstos no artigo 72 deste Estatuto;

§ 1º - Alterar “artigo 72” para artigo 75

§ 2° - A Assembléia Geral elegerá dentre os membros
da Comissão Eleitoral o seu Presidente.

§2º - manter

Artigo 82 - Compete à Comissão Eleitoral:

Artigo 82 – Renumerar para 81 manter caput, alíneas e
parágrafos

a) Elaborar o regimento das eleições, em conformidade com o disposto neste Estatuto e com a legislação
vigente:
b) Convocar, no prazo máximo de 24 horas após a realização da Assembléia Geral Eleitoral, através de Edital
e ampla divulgação na categoria, as eleições, contendo
sua data, horário, local de votação e prazo de candidaturas, conforme aprovado pela referida assembléia;
c) Proceder ao registro de chapas, numerando-as por
ordem de inscrição e recebendo a documentação exigida pelo regimento previsto na alínea a deste artigo.
d) Garantir a participação em suas decisões de um elemento de cada chapa inscrita, por indicação destas, no
ato da inscrição;
e) Confeccionar e remeter às sub-sedes todo o material
necessário para a realização do pleito;
f) Nomear os presidentes e mesários, que formarão as
mesas coletoras (1 presidente, 2 mesários e 1 suplente);
g) Proceder à apuração dos votos;
h) Credenciar os fiscais de cada chapa junto às mesas
coletoras e apuradoras, garantindo as condições para
sua atuação;
i) Responsabilizar-se pela guarda e garantia das urnas;
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j) Receber e processar eventuais recursos interpostos
às eleições;
l) Garantir a equidade das chapas em eventual utilização das dependências do Sindicato e
m) Dirimir dúvidas e decidir situações não previstas
neste Estatuto no tocante ao pleito, sempre em atenção
aos princípios gerais de Direito e, sempre que possível,
por consenso entre as chapas concorrentes.
§ 1° - As eleições deverão ocorrer em todas as subsedes do Sindicato e
§ 2° - Os trabalhos da Comissão Eleitoral serão realizados na Sede do Sindicato.
Artigo 83 - A apuração dar-se-á na sede do Sindicato
TÍTULO VIII
DA DISSOLUÇÃO DO SINTEPS
Artigo 84 - A dissolução do SINTEPS dar-se-á somente
em Assembléia Geral Extraordinária da Categoria, convocada para tal fim.

Artigo 83 - Renumerar para artigo 82 e manter a redação
Titulo VIII - manter
Artigo 84 – Renumerar para 83, manter caput e parágrafos

§ 1° - O quorum mínimo de presença da Assembléia
de que trata este artigo será de 3/4 dos filiados efetivos
SINTEPS;
§ 2° - O quorum mínimo de decisão da Assembléia de
que trata este artigo será de 3/4 dos presentes.
§ 3° - A convocação da referida Assembléia dar-se-á
através de dois editais publicados em jornal de publicação estadual, com interregno de tempo de, no máximo,
90 dias entre tais convocações e 120 dias entre a primeira e a realização da Assembléia.
§ 4º - Deliberada a dissolução da entidade, a mesma Assembléia decidirá sobre a doação do patrimônio a entidade congênere de primeiro ou segundo grau, devendo
para tanto, previamente o seu presidente apresentarlhe o rol das entidades que para tal concordaram.
TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Título IX – Manter

Artigo 85 - As situações novas decorrentes de transformações estruturais a serem verificadas, que envolvem
os contratos tratados neste Estatuto serão regulamentadas por Assembléia Geral Extraordinária, convocada
para este fim.

Artigo 85 – Renumerar para 84 e manter a redação

Artigo 86 - Em caso de alteração da personalidade jurídica do CEETEPS que implique em necessidade de
alterações no presente Estatuto, deverá ser convocada
uma Assembléia Geral em Regime de Urgência para
promover as referidas alterações estatutárias.

Artigo 86 – Renumerar para 85 e manter a redação

Artigo 87 – O presente estatuto poderá ser reformado,
total ou parcialmente, em quaisquer de seus dispositi-

Artigo 87 Renumerar para 86 e manter a redação
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vos, inclusive em sua estrutura organizacional, nos termos da alínea “d” do artigo 23, obedecidos os requisitos
e procedimentos dos artigos 24 a 29 deste estatuto.
Artigo 88 – Os membros do sindicato não respondem,
nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações sociais da entidade.

Artigo 88 - Renumerar para 87 e manter a redação

Artigo 89 - Os casos omissos serão resolvidos em
Assembléia Geral Extraordinária convocada para
este fim.

Artigo 89 - Renumerar para 88 e manter a redação

Incluir disposições transitórias
Título X – Disposições Transitórias
Artigo 1º - O mandato dos Diretores Regionais eleitos de
acordo com as alterações estatutárias terminará, independentemente do início, em dezembro de 2015, quando
novas eleições serão convocadas para o mandato de 03
anos.

São Paulo, dezembro de 2010.

São Paulo, outubro de 2013

Neusa Santana Alves
Presidente do SINTEPS

Silvia Elena de Lima
Presidente do SINTEPS

Silvia Elena de Lima
Secretária Geral do SINTEPS

Neusa Santana Alves
Secretária Geral do SINTEPS

Élcio Mauro Clemente Sampaio
Advogado
OAB/SP 206998

Élcio Mauro Clemente Sampaio
Advogado
OAB/SP 206998
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PLANO DE LUTAS
A tese "Resistência e Luta" propõe que o
Plano de Lutas do SINTEPS para o próximo período
contemple todas as recomendações aprovadas pelo
VII Congresso dos Trabalhadores do
Centro Paula Souza
em cada tema.
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TESE
“MUDA SINTEPS - EM DEFESA
DA ORGANIZAÇÃO DE BASE E
POR UM SINDICATO CLASSISTA,
INDEPENDENTE E COMBATIVO”

Assinam esta tese:
Sirlene Maciel, Taiz Santos, Márcia Alves
(ETEC Prof. Aprígio Gonzaga)
Michel Torres, Glória, Fernando S., Júlio Floriano,
Vera, Priscilla (ETEC de São Paulo)
Enéias Belan, Francisco (ETEC Tereza Nunes)
Juliano (FATEC Carapicuíba)
Roberto Nicolosi
(FATEC Ipiranga, FATEC Santo André
e ETEC Zona Leste)
Manoel Francisco (FATEC Ipiranga)
Deli Silva (ETEC Zona Leste)
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TEMA I – CONJUNTURA INTERNACIONAL
A) ATUAL CRISE ECONÔMICA
MUNDIAL APROFUNDA A
EXPLORAÇÃO DOS TRABALHADORES
1) Há nos últimos 5 anos um verdadeiro estado de
convulsão social no planeta. Manifestações de milhões na Turquia e no Brasil, greve geral (Espanha,
Portugal Grécia, Itália, para citarmos alguns exemplos) e situações revolucionárias no plano democrático em países do Norte da Árfica e do Oriente
Médio. Um dos principais motivos desencadeadores
é o aumento da exploração advinda da atual crise
econômica mundial, que está longe de ser resolvida
e tende a se complexificar.
2) Com início em meados de 2007, nos Estados
Unidos, com epicentro no sistema financeiro, esta
crise resultou na quebra ou na iminente falência
de vários bancos, financeiras e grandes corporações
empresariais A despeito do auxílio no valor de 1
trilhão de dólares de dinheiro público despendido
pelo governo Obama e de semelhante quantia em
governos da Europa, a crise não só continuou como
agravou-se, agregando outros problemas como a
recessão,diminuição do capital investido, ritmo de
consumo e baixos índices de crescimento.
3) Uma particular crise do capitalismo,porém num
contexto de financeirização e globalização do capital, que combina a superprodução de mercadorias (setor de construção,automobilístico etc.) com
a existência de uma grande quantidade de capital
especulativo na economia, advém de consequências de um modelo econômicoanárquico (incorrigível e incontrolável) e cada vez mais concentrado.
Evidência disso são os conglomerados econômicos
formados por bancos, transacionais e grandes agroexportadores detendo quase toda a riqueza e renda
produzidos no planeta.
4) Estes senhores concentradores de capital em nível global,representados fundamentalmente pelos
imperialismos pertencentes ao antigo G7 com predomínio do norte americano, descarregam sob a
classe trabalhadora e os trabalhadores o ônus desta
crise que produziram.Para isso se servem de governos subordinados e dependentes economicamente,
além de ditaduras ou "democracias",que aplicam
planos de ajuste econômico orientados pelo mercado internacional.
5)Destacamos três políticas que geralmente estão
presentes e se combinam nesses planos: a) Privatizações e ajuste fiscal com corte nos orçamentos do

estado para pagamento das dívidas; b) redução de
investimentos e aumento da produtividade,advinda
do precarização do trabalho e do aumento de jornada
(horas trabalhadas) / intensificação do trabalho,sem
novas contratações; c) aprofundamento da dependência dos países emergentes em relação aos mais
industrializados.
6) Na UE a crise se expressa como crise das dívidas
públicas(soberanas), tendo início em países periféricos (Grécia, Irlanda e Portugal), mas generalizando-se, atualmente, países com uma economia mais
sólida,como Espanha e Itália. Para garantir o refinanciamento dessas dívidas, a Troika (União Europeia, Banco Central Europeu e Banco Mundial), exige que os governos apliquem planos de austeridade
em suas políticas econômicas, isto é, ajustes baseados na eliminação de direitos e corte de orçamento
estatal, demissões de funcionários públicos, ataques
à seguridade social, diminuição de vagas nas escolas
e universidades públicas entre outras medidas. Pessoas pedindo esmola em ruas de Atenas (incluindo
jovens escolarizados), sem-tetos espanhóis ocupando casas devido o problema de moradia e despejo,
taxas de desemprego (10% na EU, 22% na Espanha
e 17% na Grécia),são alguns desdobramentos dessa
política do capital.
7) Os efeitos sociais da crise atingiram também a população norte americana. Além da recorrente exploração da mão de obra dos trabalhadores imigrantes
legalizados e ilegais, temos o surgimento das "tent
cities", cidades acampamento (lembremos Ocuppy
Wall Street), último recurso dos desempregados
e das famílias de classe média que perderam suas
casas, vítimas da crise das hipotecas (via sistema de
crédito e endividamento). O número de pessoas nos
EUA que vivem em condições precárias é de 46,2
milhões,segundo departamento de Habitação Urbano do governo estadudinense.Os estudantes vêm se
mobilizando intensamente contra o corte de verbas
para a educação nesse sentido.
8) As péssimas condições de vida, com aumento
do desemprego estrutural (principalmente entre os
jovens e aqueles que compõem a faixa geracional
tardia para o mercado produtivo) e dos preços de
alimentos e bens de consumo básico, aliado a existência de regimes corruptos e ditatoriais, foram os
principais ingredientes para a eclosão das revoluções democráticas no Norte da África e do Oriente
Médio, por exemplo. Esta situação explosiva começou a ser construída a partir de meados da década de
oitenta quando vários países da região, dentre eles
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Egito e Tunísia,passaram por ajustes estruturais de
suas economias,ditados pelo FMI e Banco Mundial.
Um terço do setor público do Egíto, por exemplo, foi
privatizado entre 1996 e 1997.
9) Inúmeros governos da América Latina também estão fazendo a sua parte neste ajuste.Evo Morales, na
Bolívia, enfrentou recentemente uma greve geral no
país devido a pressão por uma aposentadoria digna.
Manifestações iniciadas em novembro do ano passado na Argentina, de Kichner, tinham como pautaos
impostos sobre salários, a alta da inflação e as taxas
de terceirização. No Chile,os estudantes e professores não se cansam de ir às ruas contra as contantes
iniciativas privatizantes do ensino público.
10) Embora em nosso país tenha havido elevação
do valor real do salário mínimo e benefícios como o
bolsa família, as jornadas de Junho (veja conjuntura
nacional) mostraram a revolta da população com a
situação dos serviços públicos sucateados e privatizados.Enquanto isso o governo Dilma entregará 47%
do orçamento público(850 bilhões de reais) em 2013
para banqueiros para a amortização e o pagamento
dos juros da dívida.

B) UM GRANDE ASCENSO NAS
LUTAS DOS JOVENS E DOS
TRABALHADORES
11) A nova era das lutas sociais travadas a partir de
2008, em decorrência da recente crise estrutural do
capitalismo, abarca um fenômeno mundial. Indignados da Espanha, a Primavera Árabe no norte da África e Oriente Médio, a “geração à rasca” e os “precários inflexíveis” (trabalhadores precarizados) em
Portugal, os indignados na Espanha, o Occupy Wall
Street nos EUA, as greves na Europa, o levante popular na Turquia, a crise das estruturas partidárias
tradicionais, o descontentamento dos trabalhadores imigrantes informais e dos jovens sem trabalho
em diversos países do mundo são evidências emblemáticas sob esse aspecto. Configuram uma nova
situação política mundial caracterizada pela ampla
participação dos trabalhadores e jovens que lutam
por melhores condições de vida e por liberdades democráticas.As massas começam a acreditar em suas
próprias forças, isto é, vislumbram a possibilidade
de conquistarem seus direitos através de sua ação direta nas ruas, praças, locais de trabalho e ocupações
públicas.
12) Uma situação marcada também pela queda de
várias ditaduras políticas que perduram dezenas
de anos, como a de Bem Ali na Tunísia, Mubarak
no Egito, e Kadafi na Líbia etc. A população na Síria enfrenta corajosamentete a ditadura de Bashar Al

Assad A Primavera Árabe, portanto, deu um novo
impulso às mobilizações populares em outros países
(como Turquia e Brasil).
13) Apesar da radicalidade e combatividade, principalmente da juventude, em muitos países eses movimentos não resultaram, ainda, na construção de
fortes organizações independentes dos governos e
dos patrões. Também não foram apresentados programas com medidas contra o modelo econômico
hegemônico, tampouco uma alternativa de governo.
14) Relativa exceção feita ao continente europeu e
agora, em disputa, no Brasil,depois do 11 de Junho,
é frequente a ausência da classe trabalhadora organizada com seus próprios programas e métodos de
luta dirigindo essas mobilizações,o que enfraquece
a perspectiva de mudança.
15)Outro problema é a ação das centrais sindicais e
partidos políticos,que contam com prestígio entre os
trabalhadores , mas que em muitos momentos servem de freio ás mobilizações, evitando o confronto
destas com os ricos e seus governos. A ausência da
CUT e do PT nos protestos de junho no Brasil e a tentativa destes de substituir todas a demandas exigidas nas ruas pela reforma política, é um claro exemplo da atuação destas organizações governistas.
16) Apesar das limitações apontadas, a tendência é
de continuidade dos enfrentamentos e mobilizações
de massa ,já que as principais reivindicações econômicas e por democracia não foram atendidas e
continuarão os ataques ao nível de vida da classe
trabalhadora e da juventude Outro fator é que, embora com poucas conquistas, nenhum desses movimentos e mobilizações citadas anteriormente sofreu
uma grande derrota
17) Um desafio para as manifestações mundiais é a
disputa ideológica e a política de direção desses movimentos. Outro problema que está posto é a ação
das centrais sindicais e partidos políticos governistas, como no caso brasileiro, que contam com prestígio em importantes setores dos trabalhadores, mas
em muitos momentos serviram de freio / neutralização nas mobilizações e se esforçaram que as manifestações populares não se chocassem contra seus
respectivos governos locais.
18) Os capital globais exigem, neste quadro, o desmonte da legislação social protetora do trabalho em
diversificadas partes do mundo, ampliando a informalidade, a flexibilização e a precarização social do
trabalho, associado à redução dos gastos sociais do
Estado. Nessa conjuntura, estão em disputa diferenciadas formas de agir político e de orientações ideopolíticas. Cabe aos trabalhadores se organizarem por
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meio da unificação de suas lutas sociais e da unidade
de suas categorias, que nas novas configurações do
mundo do trabalho, apresentam-se tão diversificadas, heterogêneas, complexificadas, despolitizadas
e, sobretudo, fragmentadas.

C) SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL
COM A LUTA DOS TRABALHADORES
O VII Congresso do Sinteps deve aprovar o
apoio e solidariedade com as lutas e os movimentos
que os trabalhadores e a juventude ,desenvolvem em
todo o mundo.Campanhas de solidariedade internacional promovidas pelo sindicato,ajudam a fortalecer as lutas e conscientizam a categoria de que seus
interesses são comuns aos da classe trabalhadora
brasileira e mundial.Além disso várias dessas lutas
tem o mesmo objetivo,barrar os planos de austerida-

de de governos que como o de Alckmin ,optam por
pagar a dívida e os empreiteiros,em detrimento de
investimentos na educação pública.
Neste sentido propomos que o sindicato promova atividades para fortalecer esta solidariedade
tais como:
a publicação regular de artigos e notícias (no jornal
e no site) sobre temas internacionais; a promoção de
palestras e debates e a participação em campanhas
internacionais, como a que ocorreu em apoio à greve
geral na Europa em 15 de novembro.
Solidariedade com as lutas dos trabalhadores! A
classe operária é internacional!
Viva a primavera árabe!
Não pagamento das dívidas! Que os ricos paguem
pela crise!
Investimentos em educação e saúde!

TEMA II– CONJUNTURA NACIONAL
A) UMA ESQUERDA FORA DO LUGAR:
REFORMISMO QUASE SEM REFORMAS
DOS GOVERNOS LULA E DILMA
1) Entendemos como fundamental a politização classista dos setores organizados dos trabalhadores no
que se refere ao enfrentamento da realidade social
e econômica brasileira. O quadro da conjuntura nacional abarca uma processualidade multitendencial,
cabendo aos sindicatos lutar pela proteção social do
trabalho e pela conquista efetiva de novos direitos,
pressionando o governo e o patronato, em busca, a
longo prazo, de um mundo para além da lógica do
capital, socialista. Contudo, um debate qualificado
acerca da conjuntura nacional, ainda que sintético,
deve conter uma análise crítica do significado do governo Lula. É importante lembrar que uma análise
histórica e conjuntural do governo Lula da Silva, que
foge dos objetivos imediatos desta tese, e de sua natureza de classe deve ser distinguida das percepções
que a gestão deixou.
2) A partir da década de 1990, quando se redesenhou
a divisão internacional do trabalho, a precarização
do trabalho se disseminou em escala global, não se
restringindo apenas ao capitalismo dos países centrais (que iniciaram precocemente este processo) –
conforme apontamos-, mas atingindo profundamente a realidade brasileira, por meio da prioridade dos
ajustes fiscais, privatizações, desregulamentação do

mercado, desmonte do setor público, flexibilização
da legislação trabalhista e dos direitos sociais, ampliação das distintas terceirizações e as novas formas
de ser da informalidade. Nesse sentido, o final do
século XX vivenciou uma monumental ofensiva do
capital sobre o trabalho, acentuando as aberturas
governamentais para o mercado privado, por meio
de reformas de cariz neoliberal. Resgatemos essa
história recente. A década de 1990 foi marcada pelo
desemprego flagrante e o massacre aos movimentos
sociais (cabe lembrar aqui Eldorado de Carajás, em
1996), contexto em que se inicia a perversa desertificação neoliberal e as reformas do Estado orientadas para o mercado. Já os anos 2000 significou uma
evidente redução do desemprego, tendo o período
de 2004-2010 como marca expressiva deste processo.
Contudo, melhor do que olhar as estatísticas do emprego é interpretá-las conforme a realidade concreta.
Apesar da sensível redução do índice de desemprego,
o período do lulismo gerou postos de trabalho precarizados e com baixos rendimentos. A sensação de
alívio criada pelo aumento da mobilidade social e do
salário mínimo confundiu o ideário e a organização
dos trabalhadores. Contudo, para se entender o mundo do trabalho e suas transformações recentes operadas no país, faz-se necessário, em linhas gerais, um
resgate da conjuntura nacional da última década.
3) É sabido que o crescimento econômico brasileiro
vivenciado na última década foi impulsionado pelo
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aumento da exploração do trabalho, pela elevação
da demanda mundial de commodities e crescimento interno do consumo, sobretudo via expansão de
crédito. Desta forma, cabe-se um questionamento
do modelo econômico adotado (o chamado “neodesenvolvimentismo”) e do padrão de acumulação
de capital operado no país nesse período, marcado
pelo governo cujo partido de base representou historicamente uma parte da esquerda e dos movimentos sociais no país.
4) Depois de um percurso histórico marcado pelos
governos de direita e um processo de redemocratização, pós-ditadura civil-militar (1964-1985), com
um a década turbulenta caracterizada pelas políticas neoliberais (1990) o PT é eleito para a presidência da república, em 2002. Quando o PT ganhou as
eleições de 2002, nem o PT, nem Lula, nem o país
eram mais os mesmos. O PT havia se transfigurado, evidência disso foi a Carta aos Brasileiros, criticamente identificada como “carta aos banqueiros”,
assinada e divulgada em plena campanha eleitoral,
apontando o compromisso da coalizão petista com a
burguesia e os interesses financeiros internacionais.
Ou seja, o governo Lula e a direção do PT assumiram
de antemão o total compromisso com os interesses
do empresariado no país, inclusive com as empresas transnacionais e os organismos multilaterais (a
exemplo do acordo com o FMI). De tal modo que o
PT havia vivenciado um processo de institucionalização burguesa e de moderação, moldando-se aos limites da ordem que outrora se propôs a transformar.
Consubstanciou-se num partido da ordem adaptado
aos imperativos dominantes, uma vez que o país havia passado por um desmonte neoliberal na década
anterior. Lula, significativamente, não representava
mais a classe operária, mas o antagonismo do que
defendera décadas anteriores.
5) O PT se desfigurou, operou o que na linguagem
especializada se denomina por transformismo. Um
governo de colaboração de classes e que procura
desarticular qualquer oposição. Representou, ao
longo de seus dois mandatos, um governo quase
sem reformas progressivas e inúmeras (contra)reformas reacionárias, contando com uma governabilidade singular e a maioria da aprovação popular. Cabe lembrar, distintamente dos anos 1990, da
ampla aliança policlassista com o centro e a direita
nas eleições de 2002, formando aliança com o então
Partido Liberal, apresentando como candidato à vice-presidência o mineiro José de Alencar,renomado
empresário de uma das maiores corporações do
setor têxtil do país, a Coteminas,além do ex-presidente mundial do Bank Boston, Henrique Meireles,
para o Banco Central, fato contrariamente verificado em eleições anteriores.

6) Nesse sentido, o primeiro mandato lulista foi duro
com os trabalhadores. A esperança de 2002 se revelou
em um desencanto trágico para os interesses populares. De acordo com o balanço que fazemos,,o significado do governo Lula foi negativo. Contrarreforma
da previdência, liberação dos transgênicos, manutenção de superávits primários mais elevados do
que na era FHC (PSDB), ausência de reforma agrária,
financiamento da produção de commodities. No que
se refere à política de reforma agrária, para exemplificarmos, no último governo Lula (2007-2010) o
número médio de famílias assentadas diminuiu em
sete vezes em relação em relação ao primeiro mandato de FHC. No governo Dilma os dados são ainda
mais inexpressivos, registrando o menor número de
famílias assentadas desde 1995.
7) Já no segundo mandato do governo de Lula, ampliou-se a base de apoio com a direita do país. O PT
coligou-se, por exemplo, com o expressivo PMDB,
chegando a manter a segunda maior bancada da Câmara Federal. O governo Lula se consolidou, assim,
com a bandeira de garantia da estabilidade de mercado e crescimento com inclusão social. Sob tais condições e com a confiança do mercado internacional,
o governo sustentou os interesses dos dominantes ao
mesmo tempo em que dividiu a esquerda e as lideranças dos movimentos sociais e sindicais, simultaneamente contemplando os mais pobres via assistencialismo. É importante observar que se mantiveram
intocáveis o tratamento neoliberal em relação à abertura comercial, a desregulamentação financeira, a
privatização, o ajuste fiscal, o pagamento da dívida,
a redução dos direitos sociais e a desregulamentação
do mercado de trabalho.
8) Notável é o fato de que o Estado, no governo Lula,
representou o grande agente de desenvolvimento do
capital no país. Representou o período de maiores
ganhos financeiros dos bancos e do capital produtivo (siderurgia, metais pesados, agroindústria etc) na
história recente do país. Observou-se, assim, a perversa confluência entre o capital financeiro (bancos
e fundos de pensão) e o “sindicalismo de negócios”,
apropriador dos fundos públicos.
9) Em conivência com o governo, inúmeros setores
da mídia burguesa, não opositora ideologicamente,
apoiaram, ainda que não sem resistências, os dois
mandatos petistas. O expressivo incentivo ao agronegócio, a liberação dos transgênicos em pressão às
transnacionais e a preservação da concentrada estrutura fundiária no país foram ocultados pela grande
mídia burguesa. É sabido que o agronegócio agride
o meio ambiente, é oriundo da concentração da propriedade rural e emprega trabalho extremamente
precarizado, incluindo modalidades análogas à escravidão.
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10) A despeito de conflitos evidentes, a burguesia encontrou no governo Lula um ponto de apoio (a exemplo dos monumentais financiamentos do BNDES aos
investimentos do capital privado), uma direção. O
governo Lula manteve, ao mesmo tempo em que
reformou, o neoliberalismo no Brasil, configurando
uma nova etapa do neoliberalismo e uma reconfiguração das forças sociais em disputa. Sua política de
pequenas concessões (e a herança histórica de seu
partido) fez com que as lideranças dos movimentos
sociais se aproximassem do governo, ampliando políticas sociais compensatórias e promovendo reforma na legislação sindical (sob concessão de poder às
direções das grandes centrais sindicais – as quais se
demonstraram acomodadas - e fundos financeiros).
Ao mesmo tempo, contudo, o capitalismo brasileiro
absorveu concessões também à classe trabalhadora,
o que implicou a reorganização da esquerda na última década.Trata-se de um reformismo pautado por
medidas flexibilizantes, apesar do discurso protecionista, num contexto do reformismo quase sem reformas que se instaurou no país na última década.
11) O governo PT parece constituir mais um obstáculo a politização da luta de classes no país do que
qualquer precedência histórica do período democrático. Trata-se de um governo de colaboração de classes na nova etapa histórica do capitalismo periférico,
pós restauração capitalista. Apesar do amplo apoio
popular, das alianças e da governabilidade, a natureza de classe do governo não se demonstrou a favor dos trabalhadores. Não obstante, cumpre indicar
que permanecem as demonstrações de resistência da
classe trabalhadora organizada.
12) A popularidade do governo Lula, inclusive em
setores organizados da esquerda brasileira, pode ser
destacada pelos programas de distribuição de renda
focalizados como o Bolsa Família, bem como o imaginário social de pertencimento histórico aos setores
populares. A confusão do fenômeno lulismo aflige
igualmente os setores mais organizados da classe
trabalhadora. Conseqüências disso: perda de radicalidade de significativa parte da força social que se
pretende anti-neoliberal e anti-capitalista no país,
uma espécie de neutralização da luta de classes, cooptação de lideranças de movimentos sociais e sindicais – além de outros fatores que justificam o sucesso
obtido pelo governo.
13) Devido aos programas de transferência de renda focalizados, o governo Lula se apoiou nos trabalhadores pauperizados e desorganizados, exercendo
uma política do tipo populista neste campo. Encontrou apoio na maior parte do movimento sindical
(lembremos a oficialização das centrais sindicais e o
fato de que parte significativa da equipe de governo
é oriunda do movimento sindical). Investiu em pro-

gramas habitacionais de construção e financiamento
da casa própria, contemplando, ainda que de maneira limitadíssima, setores organizados neste campo
de luta social por moradia, além de outras concessões não estruturais, mas focalizadas, a reivindicações populares.
14) O apoio irrestrito (inclusive com participação direta do Estado) ao agronegócio, aos bancos, às mineradoras, às grandes empreiteiras é antipopular e
não representa os interesses dos trabalhadores. Em
nome do “desenvolvimentismo” arrepia-se a legislação ambiental, desmonta-se o serviço público e enxuga-se dos direitos sociais. Por exemplo, citemos a
questão da PEC 369 da reforma sindical, de 2005, em
que, conjuntamente com a CUT e a Força Sindical, o
governo Lula se empenhou na redução dos direitos
trabalhistas no intuito de “modernizar o país”, em
conformidade com o receituário patronal.
15) A enorme acumulação burguesa no país, incluindo os segmentos mais especulativos do grande capital, a partir de 2008, tem se processado num
contexto internacional de crise do capital. A impressão superficial é a de que o Brasil esteja fora
da crise, numa ilha de tranquilidade e crescimento
econômico. Nesse sentido, os setores atrelados ao
governo reivindicam que o país mudou – e para
melhor – nos últimos dez anos.
16) Acerca da concentração fundiária, os dados indicam que 2,6% (aproximadamente 113 mil propriedades) detêm mais de 51% das terras do país. Sendo
que mais da metade são consideradas improdutivas.
Assim, o conflito entre a agricultura camponesa e familiar (somando-se a esses os sem-terra) contra o latifúndio e o agronegócio é um grande entrave para a
justiça social no Brasil. O Censo Agropecuário de 2006
revela aumento dos índices de concentração fundiária e redução de 7,6% no pessoal ocupado na agricultura, indicando que a concentração de terra é maior
do que em 1920. O agronegócio foi uma das políticas
de sustentação em que se apoiou o governo Lula. Aliás, o lobby das empresas do agronegócio dos setores
sucroenergético e de silvicultura foi monumental. Ao
mesmo tempo em que o Plano Safra destinou R$ 10
bilhões aos pequenos produtores, investiu R$ 50 bilhões nos grandes latifundiários. O governo Dilma,
continuidade do lulismo, parece seguir a mesma linha, vide a questão da alteração do Código Florestal, cuja base do governo atende escandalosamente
às bancadas ruralistas do Congresso (a serviço dos
grandes latifundiários e do agronegócio).
17) O desenvolvimento da indústria de transformação encontra-se focado em segmentos de baixa
densidade tecnológica e voltado para o mercado
externo. O peso da dívida pública e do juro eleva-
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do sobre a receita do Estado contribui para um determinado tipo de crescimento econômico atrelado
aos interesses da burguesia financeira internacional,
dada a abertura da economia brasileira no processo neoliberal. Trata-se de uma economia capitalista
dependente, mas forte no continente, o que lhe atribui característica subimperialista com os países vizinhos, tendo-se em vista a transnacionalização da
burguesia brasileira e sua superioridade em ocupar
mercados. A política agressiva da burguesia interna nos mercados externos, sobretudo nos países do
hemisfério sul, se beneficiou da política de financiamento do Estado brasileiro para o investimento
dos mercados recém-abertos dos países vizinhos. As
empresas e o investimento no exterior passaram a
obedecer a lógica dos fundos de incentivo estatais, a
exemplo do BNDES.
18) Em consonância com a batuta da FIESP e dos lucros patronais, o governo extinguiu a CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira),
que possibilitava um mínimo controle sobre o movimento de capitais. Também, auxiliado pela CUT
(Central Única dos Trabalhadores), realizou a reforma da previdência em total arrepio aos interesses
dos trabalhadores.
19) O mito da “classe média” manipula o fato da ampliação do assalariamento, uma vez que este se revela nos setores que ganham até 1,5 salário mínimo no
setor de serviços proletarizado. Assim, o que identificamos é um novo proletariado não-industrial de
serviços, equivocadamente identificados como uma
nova classe média. Apesar do crescimento de ocupações formais de trabalho na última década (94% dos
postos de trabalho criados entre 2004 e 2010 recebem
remuneração próxima a 1 salário mínimo, isto é, até
R$ 960,00), as políticas governamentais favoreceram
uma inserção precária no mercado de trabalho (não
via cidadania, mas via consumidores), significativamente marcado pelas formas de trabalho informal,
terceirizado, subcontratado, tempo parcial, trabalho temporário e ocasional. A informalidade, desse
modo, envolve a ampliação generalizada de trabalhadores sem contrato de trabalho, como os assalariados sem registro, ou contratos temporários e sem
estabilidade, ameaçados pelo desemprego. Somamse a estes os trabalhadores com regimes de contrato
de trabalho flexível. Apenas os trabalhadores domésticos saltaram de 5,6 bilhões para 7,2 bilhões de
pessoas de 2002 a 2012.
20) O aumento expandido do crédito familiar e seu
decorrente endividamento privado gerou a ilusão
de elevação da renda e bem estar dos trabalhadores.
Intensificou-se, ao mesmo tempo, a desvalorização
dos serviços públicos e sua mercantilização, com o
fortalecimento dos planos privados de saúde, edu-

cação, assistência e previdência – ampliando o empresariamento (e decorrente exploração do trabalho)
destes setores. Cabe indicar, ainda, que no período
do lulismo, os números de acidentes de trabalho a
taxa de rotatividade e a terceirização no Brasil.
21) Como se encerraram os governos Lula? Segundo
dados do IBGE 2010, os 10% mais ricos concentram
44,5% da renda nacional e os 10% mais pobres recebem 1,1%. Os 1% mais ricos concentram cerca de
13% da renda nacional, ao passo que os 50% mais
pobres recebem menos de 15% da renda nacional.
8% de brasileiros estavam na linha da pobreza extrema (mais de treze milhões de indigentes), conforme o PNAD/2009. Com uma grande dívida pública,
impagável, o Brasil se insere na economia mundial
devido ao alto preço das commodities (alimentos e
matérias-primas), estimulando a exportação, especialmente de produtos primários e sem valor agregado ou tecnologia – como soja, minérios, carne,
petróleo, açúcar, celulose e café. Ou seja, grande
exportador de produtos primários e importador de
produtos industriais de alta tecnologia.
22) O pretenso sucesso do governo Lula, e sua hegemonia, junto aos setores populares e ao bloco no
poder constituído pelas distintas frações de classe
da burguesia, conseguiu eleger, assim, seu sucessor
governista: Dilma. O governo Dilma assistiu, nesses
primeiros anos de seu mandato, as forças repressoras da polícia em nome da “pacificação” (cedendo
inclusive apoio das forças armadas aos estados),
conivência em nome do “pacto federativo” com o
massacre popular no Pinheirinho (São José dos Campos), criminalização das lutas sociais, fez concessões
ao grande capital, insensível à reforma agrária ou a
desapropriação de área por interesse social (como no
caso do assentamento Milton Santos), defesa de grandes empreendimentos do capital ao mesmo tempo
em que oculta as manifestações populares e as obras
predatórias para preparar e garantir a recepção dos
Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. A hegemonia
do lulismo pareceu ter produzido uma verdadeira
fábrica de consentimento.

B) O LULISMO OPERADO PELO
RECENTE GOVERNO DILMA
23) O governo Dilma tem se esforçado pela continuidade das privatizações, por intermédio de concessões ao capital, “parcerias” público-privadas, isenções fiscais, mercantilização dos serviços públicos,
corte dos gastos públicos; enfim, atrelado com a manutenção do favorecimento dos interesses privados
do capital, apesar das políticas sociais compensatórias no intuito de “minimizar” as mazelas sociais,
despolitizando, assim, a questão social.
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24) Tendo como base o orçamento nacional de 2012,
sintetizaremos alguns tópicos significativos no tocante às prioridades para a destinação dos recursos
públicos: 43,98% para pagamento da dívida pública;
22,47% para previdência social; 10,21% para transferência para Estados e Municípios; 4,17% para saúde; 3,34% para educação, 2,42% para trabalho; 3,15%
para assistência social; 0,39% para segurança pública;
0,70% para transporte; 0,01% para habitação; 0,06%
para urbanismo; 0,02% pra desportos e lazer 0,04%
para energia; 0,05% para cultura.
Sem sermos repetitivos: 43,98% para a dívida
e 3,34% para a educação! Isso ajuda a explicar o paradoxo segundo o qual o Brasil ocupa a 7ª posição da
economia do mundo e a 88ª em educação.
25) O PIB de 2012 fechou com um crescimento de
0,9%, o menor em três anos (desde o pico da crise
mundial), e o consumo das famílias foi o menor desde 2003. O PIB de 2011 havia avançado em 2,7%.
Obteve, assim, o menor PIB entre os BRICs (Brasil,
Rússia, Índia e China) superando apenas países europeus em crise. Em valores correntes, o PIB de 2012
somou R$ 4,4 trilhões, com queda de 0,8% da indústria. O FMI rebaixou a projeção do crescimento para
a economia brasileira em 2013 e 2014. O Brasil foi o
país que obteve a maior redução dessa expectativa
de crescimento, segundo relatório que atualiza as
projeções para a economia mundial, no momento em
que a presente tese estava sendo escrita (jul.2013).
26) A manutenção da economia brasileira operada
pelo governo Dilma aprofunda a dependência e
vulnerabilidade nacional à economia mundial. Para
impedir que a crise se agrave no país, as distintas
frações de classe da burguesia no bloco no poder
pressionam para a desconstrução dos direitos trabalhistas, a exemplo do Acordo Coletivo de Trabalho
com Propósito Específico, ou simplesmente Acordo
Coletivo Especial, representando os interesses do
capital e que tem sido encampado por uma parcela
do recente sindicalismo brasileiro, a exemplo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Sindicatos dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Sindicato dos Metalúrgicos de Salto
(todos filiados à CUT – Central Única dos Trabalhadores) – este acordo visa “modernizar as relações de
trabalho” a partir da flexibilização dos direitos trabalhistas, uma afronta a CLT. Esse receituário se soma
às 101 propostas da CNI (Confederação Nacional da
Indústria) para a desregulamentação do trabalho.
27) Dando continuidade à política de colaboração de
classes, Dilma realizou intensos cortes públicos para
garantir o superávit primário, a exemplo dos R$ 55
milhões do orçamento federal de 2012, o maior de
toda a história brasileira, com corte nas áreas de educação, saúde e reforma agrária. Na esteira dos go-

vernos FHC, privatizou os aeroportos, realizou abertura do capital das estatais (Correios e Petrobras),
dando continuidade a gestão lulista de reforma da
previdência, sindical e trabalhista – para pior, vale
dizer. Intensificou, ainda, a privatização da saúde,
mediante as parcerias público-privado e organizações sociais. A aprovação do Novo Código Florestal
representou um retrocesso no campo e nos direitos
ambientais. Até o presente momento, não se discute
a reforma agrária.
28) Logo em seu primeiro ano de mandato Dilma
enfrentou um ascenso grevista. Mas as greves não
foram expressivas apenas no primeiro ano. Segundo
o DIESSE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e o SAG (Sistema de
Acompanhamento de Greves), apenas em 2012, há
o registro de 873 greves, fato que configura um aumento de 58% em relação ao ano anterior – representando o maior ano de greves desde 1997, quando do
governo FHC, totalizando o maior número de horas
de trabalho paralisadas desde 1991, quando do governo de Collor.
29) Dilma vivenciou, também, uma onda de criminalização e repressão ao movimento estudantil, com
apoio militar (invasão da tropa de choque em campos
universitários). A manutenção das tropas de ocupação no Haiti representa uma visão pró-imperialismo.
Dilma enfrentou, também, uma longa série de escândalos de corrupção, envolvendo a queda de ministros. A ineficácia do programa “Minha casa, minha
vida”, mediante um sistema de financeirização do
crédito, oculta um verdadeiro déficit habitacional de
cerca de 11 milhões de casas.
30) Alianças governistas com partidos compromissados com o capital, como PV e PSB não são
episódios raros. O trato dado às jornadas de manifestações populares em quase todas as capitais
brasileiras, bastante anti-popular e manobrista na
tentativa de convocação de plebiscito para afastar
os reais problemas da realidade brasileira da tônica
do debate público, tem demonstrado os descaminhos do PT e o caráter do governo Dilma – menos
habilidoso do que o de Lula.
31) A remoção de milhares de famílias para obras da
copa e gastos públicos com obras de estádios de futebol, como mais de R$ 1,2 bilhões gastos pelo governo federal contribui para desvelar seu governo – o
que ficou flagrante na Copa das Confederações, com
vaias públicas e inúmeras manifestações de ruas. No
momento em que esta tese foi redigida, a presidenta
já manifestava um índice de perda de popularidade
de quase 10% de rejeição, o maior desde seu início
de mandato.
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32) A ineficácia do programa “Minha casa, minha
vida”, mediante um sistema de financeirização do
crédito, oculta um verdadeiro déficit habitacional
de cerca de 11 milhões de casas. Nesse sentido, Dilma terá de lhe dar com o problema social da habitação e da especulação imobiliárias dos grandes
centros urbanos. Terá de mudar sua postura de
privilegiar as grandes empreiteiras e latifúndios
em detrimento dos povos indígenas e recursos naturais, a exemplo da violência e repressão aos moradores indígenas (de 8 etnias) e trabalhadores da
Belo Monte. Além disso, o governo federal tentou
leiloar o pré-sal, via privatização, sob o regime de
concessão ao capital privado.

pressamente as “jornadas de junho” e suas expressões decorrentes de julho e já anunciadas para agosto (2003), colocou o Brasil em uma nova situação
política. As múltiplas demandas que abrangeram o
conjunto das insatisfações acumuladas nos diversos
setores da sociedade civil, em especial a juventude e
os trabalhadores precarizados - para além das questões econômicas propriamente ditas (como a violência contra as mulheres, a ética na política, a repressão
policial, o genocídio negro nas periferias, a violência
contra a população LGBT, a defesa de investimento
na educação, a mobilidade urbana e a redução na tarifa do transporte público etc.) parecem trazer uma
nova situação política de rebelião popular.

33) Apesar da repressão policial de Alckmin (PSDB)
e Haddad (PT), no caso de São Paulo, as manifestações contra o aumento das passagens de ônibus fizeram o governo recuar, inclusive ampliando a pauta
de reivindicações para a esfera do governo federal.
Neste caso, Dilma ofereceu, por meio de seu ministro
da Justiça, José Eduardo Cardoso, o apoio das forças
armadas à repressão popular a fim de “pacificar” o
país sede da Copa do Mundo de 2014.

38) Milhões de pessoas foram as ruas nas diversas
capitais brasileiras e demais localidades, em passeatas e , superando as manifestações coletivas do Fora
Collor, em 1992. Os governos e o Congresso tiveram
que reorientar sua tática, bem como a cobertura dada
pela mídia burguesa, chegando-se a propor nova
Constituinte e plebiscito da reforma política, além de
recuar no aumento da tarifa do ônibus em inúmeras
cidades, incluindo São Paulo.

34) Dilma gastou, em 2012, 47,19% do orçamento federal (mais de R$ 1 trilhão) com os serviços da dívida pública – isto é, mais do que os 27,93% gastos
conjuntamente com educação, saúde e previdência
social; e 2,55% do gasto com programas sociais, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida.

39) Esse processo de lutas tende a se aprofundar. A
generalização dos protestos tem penetrado na luta
cotidiana nas manifestações coletivas da juventude
escolarizada, cobrando dos governos soluções para
problemas cotidianos. Sem liderança, horizontalizados, pela tática de manifestação de rua, com manifestantes dispostos a lutar mas sem experiência política, presença de relativa despolitização, são aspectos
que caracterizam essas manifestações. Contudo, em
meio a isso, têm-se somado a luta cotidiana de setores organizados, como partidos políticos, centrais
sindicais e movimentos sociais dos trabalhadores.

35) Na última década, a jornada de trabalho aumentou (de 42 horas em 1998, para 43 horas em 2007,
conforme o DIEESE), a participação do trabalho na
renda nacional diminuiu, bem como o rendimento
médio do trabalhador. Cresceram os registros de acidentes de trabalho. A despeito de tudo isso, os lucros
patronais aumentaram. O crescimento econômico
cresceu enormemente (apesar de inferior ao ritmo
de crescimento de seus vizinhos da América Latina e
dos países do BRICs - Brasil, Índia, Rússia e China),
com exceção de 2008, ano de crise internacional.
36) Antigo defensor da “ética na política” o PT se
revelou o partido burguês atrelado a esquemas públicos de corrupção, alianças partidárias com a direita, favorecimento de grandes grupos empresariais
e manipulação das massas para fins eleitoreiros.
Transformou-se numa verdadeira máquina de burocracia partidária financiada por recursos do capital.

C) A FORÇA DAS MOBILIZAÇÕES
COLOCOU O BRASIL EM UMA NOVA
SITUAÇÃO POLÍTICA
37) A força das mobilizações populares recente, ex-

40) Em decorrência, relevou-se o desgaste das instituições político-sindical-partidárias tradicionais
de modo generalizado, inclusive a popularidade do
governo Dilma, que se abalou expressivamente. O
cenário nacional de multidões nas ruas, incluindo
parcelas significativas de rebeldia da justa ira popular, foram camufladas pelo governo federal e a
mídia burguesa.
41) Não entendemos esse processo como manifestações da “classe média” ou de algum suposto golpe
da direita contra o governo (até porque boa parte
da direita ou se beneficia diretamente ou está dentro do governo). Não há apoio internacional para
tanto, nem direção no interior das forças armadas,
tampouco no interior das frações dominantes da
burguesia, que se beneficiam do governo. Portanto,
entendemos que a luta de classes no Brasil está em
profunda sintonia com as lutas sociais internacionais mencionadas no início dessa tese, assumindo
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particularidades concretas locais.
42) É no bojo desta luta que os trabalhadores devem
gestar suas alternativas políticas e de governo para
o país. Uma alternativa que se contraponha tanto ao
bloco político capitaneado pelo PT que hoje governa
o país, e também ao bloco político capitaneado pelo

PSDB que representa a direita tradicional do país e o
retrocesso de nossas políticas públicas. É neste processo que precisamos afirmar uma alternativa dos
trabalhadores, classista e socialista para governar o
país, para aplicar um programa econômico que atenda os interesses dos trabalhadores e do povo pobre,
e não dos ricos e poderosos.

Num panorama conjuntural, defendemos:

a) Abaixo a política econômica, de Dilma, dos governos do PT e do PSDB! Greve geral para derrotar
esse plano econômico do PT e PSDB! Por uma nova política econômica a serviço dos trabalhadores
e da juventude!
b) Apoio às lutas internacionais e classistas dos trabalhadores.
c) Não pagamento da dívida externa e interna aos banqueiros e grandes especuladores. Esta dívida
é ilegítima, e estes recursos devem ser aplicados na educação, saúde, moradia, transporte público,
reforma agrária, etc.
d) Fim das privatizações das empresas estatais e do serviço público; e reestatização do que já foi entregue ao setor privado. É preciso acabar com os leilões das reservas de petróleo, retomar o que já foi
entregue, Petrobras 100% estatal;
e) Chega de dinheiro para as empresas, queremos mais recursos para as aposentadorias, o serviço
público e para a valorização do servidor público. Aqui inclui-se as obras faraônicas construídas apenas para beneficiar empreiteiras e privilegiados, com o dinheiro gasto com a COPA, as isenções e
incentivos fiscais, etc.
f) Congelamento do preço dos alimentos e tarifas públicas e aumento geral dos salários. Como forma
de combate à carestia, à inflação e o endividamento das famílias.
g) Passe-livre para todos os estudantes e desempregados! Estatização dos transportes e Tarifa zero!
h) Contra a violência às mulheres! Pela criminalização da homofobia! -Fora Feliciano! Abaixo o genocídio da juventude negra nos bairros pobres!

TEMA III– CONJUNTURA ESTADUAL
A) PSDB E O DESMONTE DA
EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA E DE
QUALIDADE: OS ATAQUES À CLASSE
TRABALHADORA
1) Quando o primeiro governo tucano (PSDB) assumiu o estado, Mário Covas em 1995, São Paulo respondia por 37,3% do PIB nacional, em 2007 esta fatia
caiu para 33,9%. No mesmo período a indústria de
transformação teve a maior perda, 4,3%, dentre todas as unidades da federação – período de recessão
e desindustrialização da era FHC. São Paulo perdeu

mais em produção industrial do que o restante do
país. A venda de ativos do estado (estatais, Banespa, Nossa Caixa, concessões de estradas, etc) rendeu
aos cofres públicos controlados pelo tucanato por
volta de R$ 79,2 bilhões entre 1995 e 2010, enquanto
a dívida pública estadual, que deveria ser reduzida
com a venda dos ativos, pulou de R$ 64,6 bilhões em
1997 para R$ 168,6 bilhões em 2008 – um aumento
de 393,58%. Ao mesmo tempo, o funcionalismo estadual foi chamado a pagar a conta da festança que os
tucanos promoveram para a burguesia paulista. Enquanto a arrecadação do governo crescia as despesas
com o funcionalismo diminuíam ano a ano; em ter-
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mos absolutos e relativos. Em 1999 as despesas com
pessoal correspondiam a R$ 44,1 bilhões; em 2009
foram reduzidas a R$ 42,7 bilhões.
2) Nestes 20 anos de PSDB governando São Paulo
viu-se a deterioração da educação pública paulista com profissionais da educação recebendo baixos
salários e escolas estaduais em condições absolutamente precárias, combinado com a precarização do
trabalho docente, através de contratos temporários
com direitos restritos. Nas escolas técnicas, “a meninas dos olhos” desse governo, o que se vê é uma propaganda maravilhosa que se contrasta com a realidade das escolas, que vivem um processo de expansão
sem infraestrutura adequada, além de não garantir
sequer a reposição salarial dos trabalhadores.
3) Os movimentos de trabalhadores em educação
foram duramente reprimidos, assim como os movimentos sociais, tendo como exemplo a desocupação
violenta promovida pela PM de Alckmin no Pinheirinho em São José dos Campos, no início de 2012,
para defender os interesses do mega-especulador
Naji Nahas.
4) FORA ALCKMIN! - As mobilizações de junho e
julho provocaram um efeito destruidor na popularidade dos governos estaduais, municipais e federal.
Eles acharam que poderiam governar e gastar o dinheiro público com as obras faraônicas da copa/2014
e olimpíadas/2016 sem se incomodar com o povo.
Ao levantar as bandeiras de transporte público de
qualidade, educação e saúde, as jornadas de junho/
julho fizeram cair a máscara desses governos corruptos e antissociais. A população está dando mostras de
que não suporta mais a privatização e a deterioração
de serviços públicos como educação, saúde e transporte ao longo desses vinte anos de reinado tucano
no estado. A isso se somam as provas de corrupção
nos transportes – CPTM e Metrô. Desde 1995, início
do governo Mário Covas, os contratos da CPTM e
do Metrô vêm sendo superfaturados em 30%, desviando dos cofres públicos o equivalente a R$ 425
milhões – um verdadeiro propinoduto tucano. (Revista Isto É, 31/07/2013). As denúncias de corrupção na CPTM e no Metrô são mais que comprovadas
e todos os governadores tucanos desde 1995 sabiam,
sabem e se beneficiam da roubalheira aos cofres públicos de nosso estado. Por isso devemos ocupar as
ruas para defender Fora Alckmin já!
5)O governo do PSDB no Estado de São Paulo representa um obstáculo para a luta dos estudantes, funcionários e professores nas três universidades paulistas – não esquecendo que a indicação de Grandino
Rodas, reitor da USP e responsável por militarizá-la
e privatizá-la em partes, veio de José Serra.

B) A HERANÇA KASSAB E A
RETOMADA DA GESTÃO MUNICIPAL
DO PT EM SP
6) Após grotesca gestão tucana de Kassab, marcada
pelo autoritarismo e pela política de direita, Fernando Haddad (PT) foi eleito em São Paulo, reduto tucano até então. Ex-ministro da Educação, o prefeito
petista obteve um apoio expressivo, sobretudo nas
regiões periféricas da cidade. Desde a gestão Marta Suplicy, havia o projeto petista de gerir a capital
paulista. Emplacado por Lula e em plena crise do
PSDB, o prefeito paulista iniciou seu mandato defendendo metas de governo acopladas à política federal. Apesar de procurar se aproximar dos anseios
populares, Haddad tem se esforçado em privatizar a
saúde, apoiado no modelo das PPP (parcerias público-privada). A associação do estado com a iniciativa
privada nos serviços prestados à população paulistana parece ser a promessa ideal da gestão petista.
7) Há um nítido destaque para a precarização da
educação e da moradia na gestão Haddad. O prefeito parece bastante integrado à aliança com o governo de Alckmin. Ao anunciar aumento nas tarifas
do transporte urbano, enfrentou em SP uma onda de
manifestações populares que lhe obrigou a recuar no
aumento da passagem do ônibus, ainda que, num
primeiro instante, não se demonstrou a favor do diálogo, apoiando a repressão às manifestações, marcadamente realizadas por estudantes e jovens. Seu
plano de metas representa um péssimo plano para o
transporte (que visa lucros) e a mobilidade urbana,
ao renegociar os contratos com empresas monopolísticas de transporte e manter a linha 4 amarela do
metrô privatizada.
8) Na área da educação, o prefeito não se demonstrou sensível em atender a reivindicação dos professores no que se refere a greve de 2012, coibindo-a
intensamente.
9) Em relação à especulação imobiliária, o prefeito
não apresenta alternativa à gestão do PSDB que o
antecedeu, apenas se apresenta para o diálogo com
comissões de movimentos sociais, o que sequer Kassab se propunha a fazer. Também não tem avançado em relação à perversa proposta de higienização
social, a exemplo da internação compulsória e dos
projetos de limpeza urbana (revitalização do centro, expulsando os pobres). Seu governo, no geral,
explicita atender os interesses dos trabalhadores e
dos patrões, “dos ricos e dos pobres”, num discurso
ideológico que procura lhe aproximar da imagem do
legado lulista.
10) O governo municipal promoveu a concessão
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da secretaria de habitação para o PP (vale lembrar
sua aliança com Paulo Maluf nas eleições municipais), além da distribuição de cargos para o PMDB,
PSD, PTB e PV. Acatou a indicação de corporações
empresariais para a secretaria de finanças. Um artista do PCdoB, processado por agressão física à
ex-mulher, assumiu o cargo de secretário da igualdade racial. Sem contar a aproximação com dirigentes sindicais, por meio da lógica da cooptação e do
consentimento.
11) De fato, os primeiros meses da gestão Haddad
em SP apontam menos para mudanças, apesar de
evidentes distinções, do que para continuidades em
relação à gestão Kassab (PSDB).

C) DESAFIO PARA OS SINDICATOS
12) Ao longo dessas duas últimas décadas, presenciou-se, igualmente, a clivagem de um sindicalismo
de confrontação para um sindicalismo negocial, o
que tem fortalecido os sindicatos atrelados aos interesses patronais e governamentais, com a burocratização e o distanciamento da direção de suas bases
de representação.
13) Na esfera educacional, necessitamos, antes disso,
de uma luta sindical anticapitalista, sem corporativismo e sem submissão ao capital ou aos aparelhos
governamentais. Sindicato combatente é sindicato
autônomo e independente. O sindicato, enquanto
órgão de organização e orientação dos trabalhadores deve transcender não apenas a individualização,
mas o corporativismo, a burocracia, a verticalidade,
a fragmentação.
14) Precisamos de sindicalismo de classe e de confronto, não de sindicalismo de negociação nem de
burocracias sindicais. Entendemos que os trabalhadores da educação pública não podem ser massa
de manobra, tampouco a realidade educacional não
pode ser tratada como mercadoria, abordagem típica do universo empresarial.
15) Os governos de Lula e, atualmente, de Dilma
Rousseff, não oferecem nenhuma alternativa aos
pacotes de políticas educacionais impostos pelo
FMI, Banco Mundial e BIRD. Ao contrário, são vistos, respectivamente, como “banco do conhecimento”, “promotor de desenvolvimento da economia
brasileira” e “financiador deste desenvolvimento”.
Trata-se de órgãos representativos do imperialismo. O eixo propagandístico dos governos federal,
estadual e municipal é a responsabilização do professor e da escola pelo fracasso escolar: classificação
das escolas, professores e alunos (Prova Brasil, instrumento de medição do IDEB).

16) Sem mudanças estruturais, o Brasil segue na incessante busca pela inserção (subordinada) na economia mundial do capitalismo em crise internacional.
Dado o alto índice de trabalho precário, conforme
o exposto acima, não há prioridade para o investimento no sistema educacional público brasileiro,
ampliando a mercantilização do setor educacional e
a educação precária, posto que a economia não exige
postos de trabalho com qualificação complexa.
17) Associado à mercantilização do ensino está a
precarização do trabalho docente. Se por um lado
avança o investimento do capital no ensino privado
(com a expansão das empresas e das corporações
educacionais geridas por verdadeiras instituições
financeiras), que deveria ser oferecido como serviço
público de qualidade; por outro lado, o sucateamento da educação pública, os desestímulos à carreira e
a desvalorização social docente, acrescido das novas
formas de gestão empresarial no campo educativo,
da bonificação por resultados, da intensificação do
trabalho, da precarização, da sub-remuneração,
o abandono da carreira e o esgotamento causado
pelo adoecimento e desestímulo com a docência e
o ensino público. De tal modo que, no sistema de
ensino (educação), o governo Lula aprofundou a
ofensiva neoliberal. No ensino superior as instituições de ensino se metamorfoseiam em verdadeiras
instituições financeiras, com forte precarização do
trabalho e flexibilização dos regimes de trabalho
docente, devido à mercantilização do ensino. No
que se refere ao ensino público, apesar da criação
de universidades públicas em diversos estados, a
infraestrutura e a carreira docente se precarizaram
intensamente.
18) Diante desse quadro, se o movimento sindical
dos trabalhadores da educação quiser levantar a
bandeira contra a mercantilização do ensino e a precarização do trabalho, deve romper com o governo
federal; e no caso de São Paulo, também com os governos estaduais (tucano) e municipal (petista).
19) A intransigência do governo Dilma no tratamento da greve dos professores do ensino público
federal em 2012, com os discursos de criminalização da mobilização docente proferido pelo ministro
da educação, Aloízio Mercadante (PT), apontam
para o rumo que a base do governo enveredou com
as lutas sociais pela educação pública, totalizando
mais de 50 Ifes, universidades federais, colégios de
aplicação, institutos federais de ensino técnico e
tecnológico etc.
20) É sabido que o sindicalismo brasileiro encontrase numa fase difícil para contemplar o novo mundo
do trabalho. Assim, o sinteps deve procurar proteger o docente em relação a sua instituição de ensi-
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no diante das distintas formas de precarização, flexibilização (tanto da relação contratual quanto do
processo de trabalho promovido pelo gerencialismo
educacional).

21) Do mesmo modo, o SINTEPS deve prestar apoio
especializado no que se refere ás doenças ocupacionais mais incidentes do trabalho docente e dos funcionários do Centro Paula Souza.

No âmbito da conjuntura estadual, defendemos:

a) Fora Alckmin e sua ditadura!

b) Apoio as manifestações de junho e as mobilizações dos trabalhadores e juventude!
c) Não à repressão tucana aos movimentos sociais!
d) Nenhuma confiança no governo Haddad do PT que reprime as manifestações e os movimentos sociais!
e) Em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade! Verba pública só para a escola pública!
f) Prisão e confisco dos bens de todos os corruptos e corruptores!

TEMA IV– REFORMULAÇÕES ESTATUTÁRIAS
A) DESBUROCRATIZAÇÃO E
REFORMULAÇÕES ESTATUTÁRIAS
PARA NOSSO SINDICATO (SINTEPS)
1) Nesse item acreditamos que seja preciso algumas
alterações estatutárias que tenham por objetivo ampliar a participação dos filiados e da base da categoria nas instâncias da entidade e na sua representação
de base, temos uma expansão de unidades e temos
poucos diretores por unidade, é preciso que avancemos para pelo menos 1 diretor por unidade, para
que o sindicato possa ser representativo. Acreditamos também que é preciso desburocratizar as instâncias de nossa entidade para que os trabalhadores
possam participar do cotidiano de nosso sindicato e
também das lutas.
2) Sabemos que todo o tempo os patrões tentam iludir os trabalhadores e ganhar os sindicatos para se
aliarem aos patrões e dessa forma desorganizar a categoria e desunir os trabalhadores, ou seja os patrões
operam para enfraquecer e conciliar a sua política
com os sindicatos. Nós, ao contrário pensamos que
o sindicato deve ser a casa do trabalhador, onde os
trabalhadores podem estabelecer confiança nas suas
próprias forças, organizar-se e lutar.

3) No capitalismo patrões e trabalhadores sempre
terão interesses opostos, dessa forma é fundamental o fortalecimento de nossa entidade sindical e a
preocupação com a formação sindical e política dos
diretores de base e também de toda a categoria.
4) Para ampliar a participação de base, temos que
estabelecer um formato de direção que seja mais democrático, tomando como exemplo a nossa federação a Fasubra, o Andes ou até mesmo entidades que
participam do Fórum das seis como o Sintusp tem
sua direção colegiada. Acreditamos que esse deva
ser um passo muito importante no sentido de democratizar as instâncias sindicais.
5) Outro passo importante será o rodízio entre a direção executiva, achamos que devemos lutar para ter
um ampliação da liberação para avançar no trabalho
de base e também para fortalecer o trabalho de base
e desburocratizar nossa estrutura é preciso uma rotatividade entre os diretores liberados, ou seja todos
após um mandato deverão voltar para o seu setor de
trabalho, podendo participar da diretoria mas não
como liberado da executiva por dois mandatos subsequentes. Podendo retornar no próximo.
6) Essa proposta é muito importante porque parti-
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mos do princípio de que todo diretor sindical tem
que viver seu local de trabalho, tem que estar presente na base, no cotidiano. Essa é uma forma de
combater o afastamento que muitos dirigentes sindicais têm da base depois de anos de afastamento
sindical. Esse formato fortalece a estrutura sindical
e amplia a democracia participativa do sindicato à
medida que sempre novos sujeitos têm que assumir
tarefas dentro da estrutura sindical e isso fortalece a
formação de novos dirigentes sindicais.

Dessa forma propomos:
a) Alteração do Artigo 24 – participarão do Congresso os delegados votados pelos filiados efetivos da
sua unidade de exercício, através de escrutínio direto e secreto, na proporção de 1 delegado (a) para
cada 10 trabalhadores na base , fração de 5 para a
eleição subsequente.
Parágrafo 2° - São elegíveis para delegados (as) do
Congresso, todos os filiados efetivos que tiverem,
no dia do registro da candidatura filiação ao sindicato, ter contrato por prazo determinado, indeterminado ou ter sido admitido mediante aprovação
em concurso público e estar em dia com as mensalidades sindicais;
b) – alteração de todo capítulo IV conforme segue:
Capítulo IV – Da diretoria colegiada
1 - Art. 40 – (Manter) e trocar o trecho: Onde se lê Diretoria executiva trocar por diretoria colegiada.
2 - (Trocar por)Artigo 41 –A Direção do Sindicato
será exercida por uma Diretoria Colegiada Plena
composta por 11 (onze) 3 (três) suplentes , integrada
por todos os membros da chapa eleita com maioria
dos votos válidos no processo eleitoral. Compõem a
Diretoria Colegiada Plena, as seguintes secretarias:
1) Secretaria de Administração;
2) Secretaria de Finanças 1 e 2;
3) Secretaria Sindical 1 e 2;
4) Secretaria de Imprensa e Divulgação;
5) Secretaria de Formação;
6) Secretaria de Cultura e Esportes;
7) Secretaria de Aposentados;
8) Secretaria de Políticas Sociais e Anti Racistas.
9) Secretaria de Mulheres, que entre outras atividades, organizará anualmente um encontro de Mulheres Trabalhadoras do CEETEPS.
Parágrafo 1º. – O mandato dos membros da Diretoria
Colegiada Plena será de 3 (três) anos, baseando-se
no principio da rotatividade, em que todo dirigente
deve voltar ao seu posto de trabalho. Os membros
que estiveram liberados poderão ser reeleitos, po-

rém no mandato seguinte não poderão integrar a
diretoria executiva permanentemente, salvo exceções avaliadas pela diretoria e referendadas por uma
Assembleia da categoria.
Parágrafo 3º. – As liberações de outros diretores,
conforme necessidades específicas será objeto de negociação entre sindicato e o CEETEPS.
3 - Art. 42º - Manter o que está e Incluir:
• Fixar em conjunto com o CDB e as demais instâncias consultivas e deliberativas, as diretrizes gerais
da política sindical a ser desenvolvida;
• Gerir o patrimônio, garantindo sua utilização para
o cumprimento deste Estatuto e das deliberações da
categoria representada;
• Analisar sempre que necessário os relatórios da
Secretaria de Finanças;
• Encaminhar propostas aprovadas por maioria dos
votos;
• Elaborar o Plano de Ação Sindical que deverá conter, entre outros:
• As diretrizes gerais a serem seguidas pelo Sindicato;
• As prioridades, orientações e metas a serem atingidas, a curto, médio e longo prazo;
• Elaborar e fazer cumprir o Regimento Interno da
Diretoria, contendo diretrizes e normas de procedimento para a Diretoria Colegiada Plena;
• Avaliar e decidir sobre a contratação e demissão
de funcionários, mediante parecer da secretaria competente;
• Zelar pelo cumprimento integral dos acordos, dissídios e outras questões de interesse da categoria.
• Indicar diretores liberados que comporão a diretoria colegiada, salvo os responsáveis pelas Subsedes.
4 - Artigo 43 – Manter e trocar onde se Lê diretoria executiva trocar por diretoria colegiada;
5- em relação ao art. 44 até o 52 trocar todos por:
Art. 44 - Compete a Secretaria Administrativa:
a) Zelar e administrar o funcionamento do patrimônio do Sindicato, quais sejam, sede, equipamentos
em geral, almoxarifado, etc.;
b) Gerenciar os recursos humanos;
c) Apresentar para deliberação da Diretoria Colegiada Plena, as contratações e demissões de funcionários;
d) Zelar pelo bom funcionamento entre funcionários
e diretores e pelo funcionamento eficaz da maquina
sindical, bem como executar a política de pessoal definida pela Diretoria Colegiada Plena;
e) Apresentar trimestralmente à Diretoria Colegiada
Plena, relatório sobre o funcionamento administrati-
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vo do Sindicato.
f) Coordenar a utilização do prédio, de veículos e de
outros bens ou instalações do Sindicato;
g) Propor e coordenar em conjunto com a Secretaria Financeira a elaboração do Orçamento Anual a
ser apreciado pela Diretoria Colegiada Plena e pelo
Conselho Diretor de Base;
h) Correlacionar esta secretaria com a Secretaria de
Finanças, adotando os procedimentos contábeis e de
tesouraria estabelecidas por esta última;
i) Coordenar a circulação e utilização do Sindicato.
Art. 45º - Compete a Secretaria de Finanças:
• Organizar a tesouraria e contabilidade do Sindicato;
• Propor e coordenar a elaboração e execução do
plano orçamentário e elaborar o balanço financeiro
atual, bem como, suas alterações a serem aprovadas
pela Diretoria Colegiada Plena e a ser submetida à
Assembleia Geral Ordinária.
• Elaborar relatório da situação financeira, contendo
a previsão de gastos do Sindicato e apresentá-lo semestralmente a Diretoria Colegiada Plena;
• Ter sob sua responsabilidade a guarda de documentos, contratos e convênios atinentes a sua pasta,
a adoção das providências necessárias para impedir
a corrosão inflacionária e a deterioração financeira
do Sindicato; arrecadação e o recebimento de numerário e de contribuições de qualquer natureza, inclusive doações e legados;
Art. 46º - A Secretaria Sindical elabora e orienta as
atividades sindicais, zelando pela implantação da
política do Sindicato:
1) Dar suporte as secretarias do Sindicato, com exceção da Administrativa e Financeira, e aos Departamentos que lhe estão afetos;
2) Organizar atas de reuniões e Assembleias;
3) Coordenar a divulgação dos eventos do Sindicato;
4) Coordenar a divulgação de reuniões das diversas
instâncias de direção do Sindicato;
5) Secretariar reuniões da Diretoria Colegiada Plena,
Assembleias Gerais e eventos do Sindicato;
6) Responsabilizar-se pela correspondência do Sindicato;
7) Organizar a memória do Sindicato
8) Estudar através de comissão a política salarial vigente na categoria, à luz de dados econômicos disponíveis para fornecer subsídios às campanhas salariais;
9) Organizar pesquisas, levantamentos, analise e arquivamento de dados.
10) Implementar as relações inter categorias;
11) planejar, implementar e encaminhar as campanhas em que a categoria estiver envolvida.

12) Orientar, organizar o Departamento Jurídico;
13) Acompanhar acordos coletivos, dissídios e ações
trabalhistas;
14) Elaborar estudos, pesquisas e documentação na
área trabalhista, enfocando assuntos como a saúde
do trabalhador, jornada de trabalho, aplicação de direitos constitucionais, aposentadoria, etc.;
15) Apor assinatura de um de seus membros juntamente com a da Comissão de Negociação nos acordos coletivos.
1) Atuar junto aos órgãos competentes visando garantir condições ambientas de trabalho, de forma a
garantir a saúde e segurança do trabalhador;
2) Planejar, implementar e encaminhar as discussões
e ações necessárias para garantir a saúde do trabalhador e família.
Art. 47º - Compete à Secretaria de Imprensa e Divulgação:
a) Implementar a Secretaria de Imprensa e Divulgação do Sindicato;
b) Recolher e divulgar informações entre Sindicatos,
categoria e o conjunto da sociedade;
c) Desenvolver as campanhas publicitárias definidas
pela diretoria;
d) Ter sob seu comando e responsabilidade os setores de imprensa, comunicação, publicidade e produção de material da área;
e) Manter a publicação e a distribuição do Jornal do
Sintesp, do Boletim e demais publicações do Sindicato;
f) Coordenar o Conselho Editorial dos Veículos de
Comunicação do Sindicato.
Art. 48- Compete à Secretaria de Formação:
• Implementar a Secretaria de Formação;
• Promover o assessoramento à Diretoria Colegiada
Plena através de elaboração e apresentação sistemática de análise de conjuntura;
• Planejar, executar e avaliar atividades estruturadas de educação sindical, com cursos, seminários,
congressos, encontros, etc...;
• Coordenar a elaboração de cartilhas, documentos
e outras publicações relacionadas à área;
• Propor e executara atividades de formação nos
diversos segmentos da categoria, a partir de necessidades detectadas;
Art. 49 - Compete à Secretaria de Cultura e Esportes:
• organizar atividades de lazer, eventos culturais
e desportivos que promovam a integração da categoria;
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• promover através de suas atividades a valorização
e integração da cultura.
Art. 50 - Compete à Secretaria de Aposentados:
• Implementar a referida secretaria;
• Zelar pelos direitos e interesses salariais dos aposentados;
• Manter informados os aposentados;
• Implementar as relações entre aposentados e os
membros da categoria na ativa.
Art 51 - Compete a Secretaria de Políticas Sociais e
Anti Racistas:
- Promover o debate sobre políticas sociais e de combate ao racismo na direção do sindicato, no CDB e na
categoria;
- Organizar no sindicato a secretaria de negros e negras estimulando a partiicpação da base nas atividades;
- Realizar palestras, encontros e campanhas com a
finalidade de conscientizar e estimular as políticas
sociais e anti racistas;
- Participar de fóruns do movimento junto com outras entidades.
Art 52 - compete a Secretaria de Mulheres
- Organizar atividades e promover o debate visando a luta pela emancipação das mulheres trabalhadoras;
- Organizar a secretaria de mulheres com reuniões
periódicas e cursos de formação;
- realizar encontros, palestras e campanhas com a
finalidade de conscientizar o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras para luta contra o machismo
na sociedade capitalista;
- Participar de fóruns do movimento junto com outras entidades.
Parágrafo 1 - Cada Secretaria terá um coordenador
com exceção da Sindical e de finanças que serão coordenadas por dois diretores.
Parágrafo 2 - Compete a coordenação cumprir e fazer cumprir juntamente com os demais membros da
Diretoria Colegiada Plena, as metas estabelecidas
pelas instâncias deliberativas do Sindicato.
6 - Alterar Capítulo VI - Do Conselho Fiscal do art

55 até o 57
Art. 55º - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador das
finanças do sindicato, cabendo a ele a tarefa de dar
pareceres e fiscalizar o cumprimento do estatuto da
entidade no que diz respeito às finanças, patrimônio
e o acompanhamento do orçamento da entidade. O
Conselho Fiscal será composto por 7 (sete) membros
filiados do sindicato, eleitos em Assembleia de filiados, especialmente convocada para esta finalidade.
Art. 56º - O Conselho Fiscal acompanhará a execução orçamentária da entidade, elaborando pareceres
trimestrais sobre as contas do sindicato e fornecendo
pareceres à diretoria quando solicitado.
Art. 57º - A Assembleia que discutirá a aprovação
das contas do sindicato contará com parecer e análise do Conselho Fiscal.
Parágrafo Único:- Ao membro do Conselho Fiscal
fica vedado o acumulo de cargo em instância da diretoria.
8 – mudar artigo 76 e Suprimir parágrafo 2°
Artigo 76 – mudar: onde se lê mandato de 3 anos
trocar por mandato anual
9- mudar artigo 77 e parágrafo 1° e suprimir o parágrafo
2°
Artigo 77 – A qualquer momento a unidade poderá
eleger seu representante bastando para isso realizar
a eleição na unidade e entregar no sindicato a Ata
devidamente preenchida com as assinaturas dos
votantes.
Parágrafo 1 - A primeira eleição anual que trata o
caput deste artigo realizar-se-á na primeira quinzena
do mês de fevereiro e poderá ser realizado dentro do
ano letivo a qualquer momento.
10- Mudar artigo 78
Artigo 78 - A qualquer momento os filiados da unidade poderão trocar o diretor de base caso ele não
cumpra sua função de representante.
11 - Alteração do artigo 80, parágrafo 1°, supressão do
parágrafo 3°e alteração do 4°
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PLANO DE LUTAS
PNE: um projeto de Estado para
privatizar a educação
O projeto do Plano nacional de Educação –
PNE – que está em fase final de tramitação no congresso nacional, diferentemente do anterior, o PNE
de FHC, é um projeto enxuto, com apenas vinte e
uma (21) metas e as estratégias corespondentes, boa
parte das estratégias já estão sendo aplicadas pelos
governos estaduais e federal – é mais do que um plano de governo, é um plano de Estado que foi feito
para ser cumprido.
Como já foi dito, este PNE é bem diferente
de seu antecessor, o PNE do governo FHC com suas
mais de duzentas metas onde pouco mais de 1/3 –
um terço – delas saíram do papel.
Por ser um plano estratégico – um plano de
Estado – este PNE deve ser encarado como uma totalidade, deve ser encarado e analisado em bloco. Uma
vez que as metas – 21 no total – e suas estratégias têm
objetivos bem delineados.
As estratégias podem ser divididas em quatro blocos: expansão da educação básica, expansão
do ensino superior, os professores da educação básica e investimento público.
A expansão da educação básica é objeto
principalmente das metas 01/educação infantil, 03/
expansão do ensino médio, 06/50% das escolas em
tempo integral, 08/elevar a escolaridade média, 10/
expansão do EJA – Ensino de Jovens e Adultos – e da
meta 11/expandir o ensino técnico.
O problema não está nas metas, no geral consensuais, mas nas estratégias, os caminhos para se
atingir as metas – todas as principais estratégias do
PNE atual são privatizantes e criminalizam os profissionais da educação básica, especialmente os professores. Vejamos.
A expansão da educação infantil prevista na
meta 01 se dará, de acordo com o PNE do governo,
através de convênios com entidades privadas ditas
beneficentes – o que muitas prefeituras já estão fazendo.
A expansão do ensino médio prevista na
meta 03, se dará através da correção de fluxo (eliminar num único período letivo a defasagem idade/
série) e da compra de vagas na rede privada – isso
ajuda a explicar porque nos últimos dez anos no estado de São Paulo as matrículas na rede privada de
ensino regular aumentaram enquanto na rede pública diminuíram.
A meta de 50% das escolas em tempo integral
(meta 06) tem como estratégia correspondente convênios com entidades sindicais de caráter privado e

com entidades privadas ditas filantrópicas ou beneficentes.
A elevação da escolaridade média prevista
na meta 08 prevê exames de certificação como o ENCEJA e convênios com entidades dos sistemas sindical (de caráter privado) e do sistema S (SESI, SENAI,
SENAC).
A expansão do EJA – Ensino de Jovens e
Adultos – tratada na meta 10 estabelece convênios
com entidades sindicais e do sistema S – como na
meta 08 – e ensino à distância.
A expansão do ensino técnico, prevista na
meta 11, atinge diretamente as ETECs. Pelo PNE está
expansão se dará por meio do ensino a distância, de
convênios com entidades privadas dos sistemas sindical e S (lembrando que para o governo as entidades
do sistema S são consideradas entidades sindicais),
convênios com faculdades e universidades privadas
– é o PRONATEC.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego – PRONATEC – é a síntese da
meta 11/expansão do ensino técnico. Ela implica no
desmonte da rede de escolas técnicas mantidas pelo
Estado ao permitir o ensino à distância e toda sorte de convênios com instituições privadas de ensino
em todos os níveis – ensino médio e superior.
O governo transfere alunos e recursos do
ensino público para o ensino privado, condena os
alunos mais pobres, justamente os que acorrem a
rede pública de ensino na educação básica, a um
ensino de qualidade inferior, seja pela educação a
distância, seja pelos convênios com escolas privadas de qualidade duvidosa; transformando o direito a educação num grande negócio para seus amigos do ensino privado.
Por isso, o PRONATEC deve ser repudiado,
juntamente com o PNE que lhe dá suporte.
Um segundo grupo de metas trata da expansão da educação superior; parece “mais do mesmo”,
transferência de verbas públicas para o capital privado, educação à distância, etc. Vamos a elas.
A meta 12 trata da expansão da graduação
através do ensino à distância, expansão do crédito
estudantil (FIES), de “políticas afirmativas para grupos desfavorecidos na forma da lei” – não se deixe
enganar pela verborragia progressista! – através de
programas como o PROUNI (compra de vagas para
alunos “carentes” em faculdades e universidades
privadas a um custo até quatro maior do que numa
universidade pública de acordo com o ANDES-SN).
A meta 14 trata da expansão da pós-graduação Strictu sensu (mestrado e doutorado) através de
financiamento estudantil (FIES) e ensino à distância.
Pelo exposto acima, pode-se concluir sem sombra ou
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lampejo de dúvida que toda a expansão da educação
– da educação básica ao ensino superior, até a pósgraduação - implica na privatização crescente de um
direito histórico da população – o acesso ao conhecimento via educação.
Chegamos finalmente aos professores da
educação básica – isto porque o PNE ignora os demais profissionais da educação. A meta 07 prevê a
manutenção e aperfeiçoamento dos indicadores de
avaliação da qualidade de ensino como o IDEB (que
também serve para avaliar professores); a meta 15
prevê que todos os professores de educação básica
tenham nível superior e, “para variar”, estabelece
convênios com faculdades e universidades privadas
ditas comunitárias ou beneficentes e financiamento
estudantil (FIES).
A “valorização profissional” dos professores
de educação básica é objeto da meta 17 que, neste
caso, vale mais pelo que não diz do que pelo que diz.
Ela simplesmente omite a necessidade de aplicação
imediata por parte de governos estaduais e prefeituras da jornada de trabalho com 1/3 de aulas extraclasse prevista na lei do PSPN, simplesmente ignorada por governadores e alcaides municipais.
O plano de carreira aparece na meta 18 apenas para estabelecer avaliação periódica de desempenho e exame nacional de certificação – espécie de
ENEM – para os professores.
O que o governo chama de “valorização profissional” no PNE, qualquer professor com alguma
dose de bom senso e isenção chamaria de criminalização ou responsabilização.
A meta 20 trata do investimento público
em educação, esta está tramitando no senado federal e até agora não há uma definição sobre o
montante do investimento público em educação
ao longo deste PNE.
A previsão de incluir os royalties do petróleo como parte do investimento em educação ajuda
mais a confundir a população interessada do que
propriamente a aumentar os investimentos públicos
no ensino. Primeiro porque os valores desses royalties são previsões para os dez anos de duração do
PNE – portanto não são receitas anuais – e em segundo lugar porque eles – royalties – estão sendo
arrecadados com a privatização e internacionalização de um recurso natural estratégico para o país – o
petróleo – através dos leilões dos poços de petróleo
descobertos pela Petrobras.
Queremos e exigimos mais verbas para a
educação pública; mas também queremos e exigimos uma Petrobras 100% estatal e o petróleo 100%
estatal e nacional.
A Petrobras e o petróleo são nossos!
O pior, é que a meta 20 prevê a transferência de verbas públicas ao ensino, leia-se capital,
privado.

Contra o PNE do governo devemos levantar a bandeira de verbas públicas somente para
escolas públicas e de 10% do PIB para a educação
pública já!
1. Considerando que a educação pública nos últimos
anos vem sofrendo inúmeros ataques dos sucessivos
governos, seguindo a lógica neoliberal e que para esses governos a educação deixa de ser um direito de
todos e dever do Estado , tornando-se uma mercadoria cuja “produção” precisa ser padronizada;
2. A mercantilização da educação é conduzida pelos
organismos internacionais do capital como o Banco
Mundial e o Bird;
3. No Brasil os governos reproduzem essa política,
como Dilma no Governo Federal , Alckimin no governo estadual e Fernando Haddad no município de
São Paulo, pois implementam políticas neoliberais
na educação pública, favorecendo o enriquecimento
de banqueiros e empresários, através do desvio de
verbas públicas para a iniciativa privada;
4. Economistas e administradores estão a frente de
Ministérios e secretarias públicas de educação em
nosso país, como Aloísio Mercadante no MEC para
garantir ao desmonte da educação pública e a lógica
internacional do capital da reorganização do mundo do trabalho, sem contar a entrada cada vez mais
frequente de OSS, Institutos de Fundações de caráter
privados que impõem modelos pedagógicos;
5. A tentativa de acabar com a autonomia pedagógica e manter baixos salários aos profissionais da educação através da criação do bônus mérito, avaliações
externas e avaliação de desempenho;
6. O PNE do governo Dilma reforça a lógica privatista
da educação, podemos perceber que o Plano de Desenvolvimento da Educação (Lei 6094/2007),prevê
a avaliação desempenho nas escolas , a mesma que
Alckmin implementa em nosso plano de carreira;
7. Lula/Dilma/Mercadante apóiam as mesmas políticas de Serra/Alckmin e os ataques entre eles tem o
único objetivo de vencer as eleições, pois defendem
o mesmo projeto. Para se ter uma idéia, durante o
governo de FHC se investiu em média 4% do PIB em
educação, enquanto o governo Lula chegou a 4,7%
em 2008, ambos abaixo do disposto no Plano Nacional de Educação que é de 7% e foi vetado por FHC,
veto este mantido por Lula. Vale ressaltar que a reivindicação histórica dos movimentos de educação é
de no mínimo 10% do PIB para educação pública.
Porém durante o governo FHC as matrículas em universidades pagas cresceram 70% e no governo Lula
ocorreu outro crescimento de 75%, financiado pelos
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projetos governamentais, demonstrando que para os
tubarões do ensino os dois governos garantiram fartos investimentos, reduzindo os percentuais para a
rede pública.
8. Para termos uma educação pública, gratuita e de
qualidade para todos, salários dignos e condições de
trabalho temos que confiar em nossa luta e em nossa
organização. Seja PT ou PSDB, os ataques à educação continuarão, pois estão ao lado do capital e dos
banqueiros e não ao lado dos trabalhadores.
9. Na educação técnica e tecnológica no Estado de
São Paulo vivemos um processo de expansão sem
qualidade, de desmonte do ensino técnico e tecnológico, promovido pelo PSDB com rebaixamento dos
salários dos profissionais e a implementação da lógica neoliberal da formação técnica com enxugamento
dos currículos, é isso que se propõe com o Ensino
Técnico Integrado, reduzir as disciplinas e formar os
alunos em menos tempo;
10. Esse projeto de ETIM está conectado com o Pronatec do governo federal do PT que criou esse programa com o intuito de ampliar as vagas nas escolas
técnicas públicas e privadas e destinar verbas públicas para as escolas pelo número de alunos matriculados, dessa forma temos em várias Etec´s extensões
que foram abertas em prédios com parceria com a
SEE e com as prefeituras municipais sem condições
de salas, materiais, laboratórios, etc;
11. Nos últimos anos o CEETEPS vem abrindo cursos a distância, reduzindo gastos com profissionais e
também poupando o espaço físico. A qualidade das
ETEC´S e FATEC´S vem sendo destruídas ao longo
dos últimos anos;
12. Tanto o governo Federal como o governo Estadual enxerga a educação técnica e tecnológica como
um grande filão para suas campanhas eleitorais e
também um espaço a ser explorado financeiramente
pelo setor privado;
13. Em relação às condições de trabalho temos desvalorização salarial histórica e falta de carreira e o
governo atua tentando dividir a categoria entre docentes e administrativos;
14. Há um aumento de casos de hipertensão arterial;
diabetes; artrose; tendinite, bursite ou dores musculares; transtorno de ansiedade ou pânico; depressão;
asma, bronquite, enfisema ou DPOC; rinite e alergia; laringite e rouquidão; AVC e derrame cerebral;
doença do coração. Incluem-se aqui as formas diferenciadas de assédio moral, que são recorrentes, e
o trabalho temporário e terceirizado, que afronta a
condição social digna do trabalho.

15. As centrais sindicais como a CUT, entidade sindical a qual o Sinteps é filiado são governistas e estão ao lado dos patrões, não organizam as lutas para
barrar os ataques contra os trabalhadores, foram a
favor da reforma da previdência em 2003 e defenderam o ACE que flexibiliza os direitos trabalhistas,
para citar apenas dois exemplos;
16. O machismo, o racismo e a homofobia presente na sociedade, tem suas consequências nefastas
dentro de nossas unidades e divide nossa categoria,
dessa forma é preciso que o SINTEPS organize atividades e debates em relação aos temas como forma de
combate à opressão.

Nesse âmbito, defendemos:
- Escola pública, gratuita, laica estatal com qualidade para os filhos dos trabalhadores.
- Manter a campanha pela aplicação dos 10% do
PIB para a educação pública já!
- Lutar contra o PNE do governo Dilma;
- Fim das privatizações das empresas estatais e do
serviço público; e reestatização do que já foi entregue ao setor privado. É preciso acabar com os leilões das reservas de petróleo, retomar o que já foi
entregue, Petrobrás 100% estatal;
- Fim da Meritocracia! Não a avaliação de desempenho! Em defesa de um Plano de carreira com evolução automática por títulos e tempo de serviço;
- Defendemos um ensino integral, com escolas bem
equipadas, que preparem os alunos para prosseguir
nos estudos e para o trabalho, sem o enxugamento
do currículo.
Implementação das jornadas 10, 20,30 e 40h
Vale refeição e Assistência médica para todos;
Aplicação imediata do índice do Cruesp e 1/3% de
hora-atividade rumo aos 50%;
- Fim do apadrinhamento: Concurso para público
centralizado Capital e grande são Paulo e interior.
- Mudança nas regras da atribuição de aulas, o tempo de trabalho do docente em sala de aula deve
contar mais do que os serviços prestados ao centro;
- Garantia do estabelecimento do conceito de carreira única e aberta, evolução por títulos e por
tempo participação em eventos, entre outros, com
interstício de dois anos, de forma horizontal e vertical, sem estabelecimento de um teto.
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Formação continuada nas Universidades públicas.

síndrome de Bornout e outras.

GESTÃO DEMOCRÁTICA: eleição direta para a
Superintendência. Com a participação de toda comunidade. Fim da lista tríplice para Diretores. Participação de toda a comunidade escolar no Conselho
deliberativo do CEETEPS. Todos os projetos voltados a escola devem ser debatidos e aprovados pelos
conselhos constituídos democraticamente no interior
da unidade escolar.

Adicional noturno: Para o ensino noturno,
considerar o pagamento de adicional a partir das 18
horas.

ASSÉDIO MORAL: Previsão de punição do Assédio Moral. . Criação de um Espaço de Acolhimento
no Sinteps para receber e orientar professores e funcionários de escola que são vítimas de assédio moral
e de violência nas escolas e faculdades com o objetivo de sistematizar as ocorrências, e de valorizar e
defender o profissional, inclusive no plano jurídico.
A luta contra as opressões: Implementar
o Auxílio creche; Espaços de debates sobre o tema
no sindicato; Criação da Secretaria de mulheres,
LGBT`S, negros e negras. Lutar contra a discriminação sexual e racial. Contra a opressão e a violência à
mulher, aos negros e aos homossexuais. Defesa das
cotas raciais.
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Redução do número de alunos em sala de aula para no mínimo 25,
oferecimento de creche nas escolas com mais de cem
funcionários, oferecimento de condições físicas ideais de trabalho.
CONDIÇÕES DE SAÚDE: Reconhecimento das doenças do trabalho, tais como LER/DORT, tendinite,
calo nas cordas vocais, doenças respiratórias, stress,

Defesa do Serviço e do Servidor
Público:
. Não às privatizações, terceirizações e às parcerias
público-privadas.
. Participação em todas as atividades unitárias para
lutar contra as reformas previdenciárias e trabalhista, e contra o Acordo Coletivo Especial.
MOVIMENTO SINDICAL, POPULAR E SOCIAL
Apoio às iniciativas de reorganização do movimento sindical e popular combativo. Desburocratização de nosso sindicato e democratização pelas
bases.
Desfiliação do Sinteps à CUT, uma central
sindical que compromete a independência dos trabalhadores em relação ao governo federal e estadual
e não respalda as lutas dos trabalhadores em educação, e buscar uma nova alternativa de filiação sindical para o sindicato;
Luta pela moradia e saúde para todos, transporte público de qualidade, e pela preservação do
meio ambiente.
Por um sindicato combativo e que assuma o
compromisso irredutível com a causa dos trabalhadores e a luta pela sua emancipação, sem nenhum
compromisso e dependência da gestão empresarial que procura transformá-lo em instrumento de
apoio da classe dominante.

Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza
Praça Coronel Fernando Prestes, 74 - Bom Retiro
Cep 01124-060 - São Paulo - SP
Endereço para correspondência: Caixa Postal 13.850
Cep 01216-970 - SP/SP
Fones: (11) 3313-1528 e (11) 3313-5385
E-mail: sinteps@uol.com.br

http://www.facebook.com/sindicatodostrabalhadores.sinteps
https://twitter.com/SINTEPS1993

www.sinteps.org.br

