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obre a base do trabalho e da dedicação dos seus professores e funcionários, as
Escolas Técnicas – ETECs e Faculdades de Tecnologia – FATECs, do Centro Paula Souza,
presentes em mais de 300 unidades no estado de São Paulo, são:
• As melhores escolas públicas no Enem;
• As melhores faculdades de tecnologia no estado, com altas notas no Enade;
Dede8empregabilidade
a 10 de outubro
de 2014, no novo
• Garantia de 80%
de seus alunos.
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Porém, apesar do excelente
trabalho
que17h
realizam,
os trabalhadores do Ceeteps:
- Das
13h às
• Não tem política salarial;
• Não têm plano de saúde;
• Não têm direito à Sexta-Parte;
• Não têm direito à licença maternidade de 180 dias;
• Não têm auxílio alimentação.
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Nossos funcionários técnico-administrativos ganham menos que os demais funcionários de autarquias.
Assim, em defesa da educação do povo paulista e em defesa da manutenção da qualidade reconhecida e indiscutível do Centro Paula Souza, é que solicitamos dos deputados estaduais paulistas o apoio e o voto favorável às emendas e aos projetos de lei que propõem:
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outubro, comemoramos o Dia dos Professores e o
• O reajuste anual deEm
salários
pelos índices do Cruesp;
Dia dos Servidores Públicos. Para marcar este mês tão especial,
• A recomposição das perdas acumuladas em 2014 e 2015, no mínimo;
o Sinteps realiza o seu 1º Bazar, um espaço para que os
• O reajustamento dos salários do pessoal administrativo em igualdade aos demais funcionátrabalhadores do Ceeteps exponham seus trabalhos e produtos...
rios de autarquias;
tudo com muita criatividade!
• O enquadramento por titulação para todos – professores, auxiliares de docentes e funcionáVamos ter peças em crochê, patchworks, artesanatos diversos em
rios – na progressão especial em 2016;
tecido, mel e doces. Além disso, também contaremos com uma
• Verba suficiente, no item ‘Despesas Correntes’, para a contratação do plano de saúde instiexposição de produtos da linha Mary Kay.
tucional, conforme aprovado na carreira dos trabalhadores das ETECs e FATECs em 2014.
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Na sexta-feira,
10/10, às
15h, teremos
uma desenfreada de ETECs e
O que não é possível
é o governo
continuar
a expansão
palestra
sobre
automaquiagem,
comdoa Centro Paula Souza e com
FATECs, custeando-a com o arrocho salarial dos trabalhadores
FRQVXOWRUDGHEHOH]D/XFLDQDGRV5HLV$R¿QDOGRHYHQWR
a iminente queda da qualidade dos cursos oferecidos.
haverá
sorteio
de brindes.
Os trabalhadores do Centro
Paula
Souza
e o conjunto da comunidade das ETECs e
Para
participar
da
palestra,
inscreva-se
pelo e-email
FATECs saberão reconhecer a atenção dos senhores deputados!
cadastro@sinteps.org.br
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