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J U N T O S , C O N Q U I S TA M O S M A I S !

Avançar na organização
Assembleia geral define Comissão Eleitoral e
deflagra as eleições para a Diretoria Executiva
e o Conselho Fiscal do Sinteps
Convocada especialmente para este fim, a assembleia
geral de 13/8 elegeu os membros da Comissão Eleitoral Central
(CEC), que organizará o processo de escolha da nova Diretoria
Executiva e do novo Conselho Fiscal do Sinteps para o triênio
2015/2018.
Caberá aos eleitos conduzir as lutas da nossa categoria
nos próximos três anos. Por isso, é importante que haja uma boa
participação dos filiados no processo, seja se inscrevendo como
candidato ou votando.
Fazem parte da CEC as seguintes companheiras: Luciana
Moreira Martins Vieira (presidente), Ana Regina Ferraz Leite,
Fernanda Gonçalves Fontes, Mara Sandra Alves Carneiro e Tânia
Vendrasco. Como primeira medida, a CEC já divulgou o edital
que convoca oficialmente as eleições.
A data de registro das chapas é 27 de agosto e a votação
está marcada para 7 de outubro. De 8/9 a 2/10, as chapas inscritas poderão divulgar suas propostas e reflexões à categoria.
Todos serão vencedores se, ao final do processo, a entidade
sair fortalecida em seu papel de organizar os trabalhadores das
ETECs e FATECs em suas lutas.

A assembleia geral que deu início ao processo eleitoral no Sinteps
Na página 2, confira o Edital que convoca as eleições e a prestação
de contas da atual gestão, aprovada na assembleia de 13/8
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Eleições no Sinteps

Gestão atual prestou contas do trabalho
de 2012 até hoje

SINTEPS – SINDICATO DOS
TRABALHADORES DO CEETEPS, DO
ENSINO PÚBLICO ESTADUAL TÉCNICO,
TECNOLOGICO E PROFISSIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES
PARA A DIRETORIA EXECUTIVA E
CONSELHO FISCAL
Pelo presente Edital, a Comissão Eleitoral do
SINTEPS – Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do
Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de São Paulo, composta por Luciana Moreira
Martins Vieira (Presidente), Ana Regina Ferraz Leite, Fernanda Gonçalves Fontes, Mara Sandra Alves Carneiro e
Tânia Vendrasco, vem, por meio deste, CONVOCAR AS
ELEIÇÕES PARA A RENOVAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL do Sindicato, cujo calendário eleitoral é o seguinte:
13/08/2015 – Convocação das Eleições;
14/08 a 26/08/2015 – Divulgação das Eleições e respectivo calendário;
27/08/2015 – Data do registro de Chapas (Na sede do
Sindicato, localizada na Praça Coronel Fernando Prestes,
nº 74, Subsolo, Bom Retiro, Município de São Paulo/SP,
entre 09h00min a 17h00min);
28/08/2015 – Decisão acerca do deferimento/indeferimento de candidaturas;
31/08/2015 – Prazo máximo para interposição de Recursos;
02/09/2015 – Julgamento dos Recursos e/ou Impugnação de Candidaturas;
03/09/2015 – Homologação das Chapas deferidas;
08/09/2015 – Início da campanha eleitoral;
02/10/2015 – Término da campanha eleitoral;
07/10/2015 – Dia da eleição e respectiva votação;
08/10/2015 – Apuração dos votos;
09/10/2015 – Divulgação dos resultados;
13/10/2015 – Prazo para interposição de recursos;
15/10/2015 – Resultado dos recursos;
16/10/2015 – Homologação da Eleição;
12/11/2015 – Posse da nova Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal.
No que tange à coleta de votos, a mesma ocorrerá no DIA 07/10/2015, ENTRE 08H00 E 21H00, NAS UNIDADES DO CEETEPS ONDE EXISTIREM ASSOCIADOS
DO SINDICATO, de acordo com o itinerário das urnas.
Para inscrição de Chapas, estará disponível uma
ficha de qualificação na Secretaria do Sindicato a partir do
dia 20/08/2015.
São Paulo, 13 de agosto de 2015.
Luciana Moreira Martins Vieira
Presidente da Comissão Eleitoral

No início da assem-

bleia geral de 13/8, que definiu
a Comissão Eleitoral que conduzirá as eleições no Sinteps,
a Diretoria Executiva prestou
contas do trabalho realizado
pela gestão atual – Resistência
e Luta – desde a posse, em novembro/2012, até hoje.
Além de cumprir uma
exigência estatutária, a prestação de contas teve o objetivo de
expor à categoria a forma como
são utilizados os recursos da entidade, as conquistas obtidas e
os desafios que se apresentam.
O relato detalha a utilização
destes recursos, conforme balanços e balancetes até março de
2015, aprovados em assembleias específicas.
Em 2012, o fato mais marcante foi a
conquista do reajuste salarial de 10,2%, ainda
como fruto da vitoriosa greve do ano anterior.
Em 2013, o centro das atividades foi a
mobilização da categoria para a conquista da
nova carreira. Embora a greve não tenha sido
aprovada pelas assembleias setoriais naquele
ano, foram realizados três atos públicos estaduais e uma paralisação, semeando as bases para
2014. Os trabalhadores receberam um reajuste
de 8,02% em 2013.
Indiscutivelmente, o grande fato de
2014 foi a vitoriosa greve de 41 dias – precedida
de visitas às unidades em todo o estado, seis
atos públicos estaduais e 17 reuniões do Comando de Greve, que culminaram na conquista
da carreira atual, até então engavetada pelo governo.
O ano de 2015, que tem como eixos centrais a luta pelas reivindicações da data-base
(reajuste, política salarial, verbas para o plano
de saúde e reformas na carreira em vigor), ainda deve nos reservar novos capítulos.
Em todos estes anos, a Diretoria Executiva desempenhou as atividades habituais,
como é o caso de:

.

Reuniões mensais da Diretoria Executiva e
Diretoria Regional;
. Reuniões mensais do Conselho de Diretores
de Base;
. Reuniões trimestrais do Conselho Fiscal;
. Participação nas reuniões mensais do Conse-

lho Deliberativo do Ceeteps;
. Acompanhamento dos projetos de leis de interesse da
categoria, na Assembleia Legislativa (Alesp);
. Acompanhamento jurídico
e administrativo aos filiados;
. Reuniões periódicas do Fórum das Seis (que agrupa os
sindicatos das universidades
estaduais e o Sinteps);
. Reuniões bimestrais do
Conselho Universitário da
Unesp (onde o Sinteps tem
assento);
. Participação nas audiências
públicas promovidas pela
Alesp para debate da Lei de
Diretrizes
Orçamentárias
(LDO) e Lei Orçamentária (LO), juntamente com
visitas às unidades para reuniões com os trabalhadores;
. Realização de assembleia anual para discussão
e votação do orçamento do Sinteps para o ano
seguinte:
. Realização de festa de confraternização entre
os filiados por ocasião do Dia do Funcionário Público e no final de ano.
Para dar suporte às lutas, foram publicados boletins e jornais regulares, bem como
alimentadas as mídias eletrônicas (site, Face e
Twitter) do Sindicato. Em ocasiões específicas,
foram feitos materiais especiais, como é caso da
Cartilha da Carreira, Organizador Anual com informações sobre o assédio moral e outros.
O departamento jurídico do Sindicato
impetrou cerca de duas mil ações de 2012 a 2015
e estima que tenham sido pagos em torno de R$
2 milhões em precatórios, decorrentes de ações
vitoriosas, no mesmo período.
Ao final da prestação de contas, os membros da atual Diretoria Executiva resumiram o
documento apresentado: “As verbas arrecadadas pelo Sinteps foram usadas prioritariamente
para campanhas de melhoria das condições de
trabalho e salário da categoria; em defesa de
mais verbas para o ensino público e em especial
para o Ceeteps; na organização sindical, no trabalho de base e no fortalecimento da entidade.”
O relatório foi aprovado pelos presentes
na assembleia.

Para acessar o documento completo da Prestação de
Contas, navegue no site (www.sinteps.org.br), em
“Fique por dentro” – “Eleições Sinteps 2015”.
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Carreira e reajuste são coisas bem diferentes!

CDB aprova elaboração de emendas e projetos de lei
com as principais reivindicações da data-base 2015
Ideia é fazer campanha em todo o estado e forçar o debate das propostas pela Alesp

A

reunião do Conselho de Diretores de
Base (CDB) do Sinteps, realizada em 13/8, debateu
a conjuntura atual em que se insere a nossa data-base 2015. A avaliação geral é que o governo Alckmin
se aproveita do cenário de crise nacional para justificar a continuidade e o aprofundamento de sua
política de arrocho contra o funcionalismo paulista.
No caso dos trabalhadores do Centro Paula
Souza, à justificativa da crise soma-se a falsa argumentação de que já teríamos recebido reajuste por
conta da nova carreira. Evidentemente, o governo
age de má-fé, pois sabe perfeitamente que carreira é uma coisa, reajuste é outra bem diferente. A
primeira representa uma valorização profissional,
decorrente de investimento do servidor em aperfeiçoamento, tempo de casa etc., e tem impactos diferentes entre os trabalhadores. Já o reajuste tem a
ver com a reposição da inflação e da recomposição
do poder de compra dos salários, devendo ser pago
igualmente a todos.
Bem... o governador Alckmin sabe de tudo
isso. Mas ele não está disposto a reconhecer, a não ser
que seja pressionado pela mobilização da categoria.

Resultados do Enem

Só elogios não bastam!
Cadê o reajuste?
Assim como nos anos anteriores,
os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014, recém-publicados, expõem uma realidade já conhecida
da sociedade paulista. Entre as escolas públicas com melhor desempenho, as escolas
técnicas (ETECs) do Centro Paula Souza
são maioria esmagadora.
Divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação, os dados mostram que,
dentre as 100 primeiras escolas públicas do
estado de São Paulo nesta edição do Enem
– considerando todas as redes – 93 são
ETECs. A Etesp (Escola Técnica do Estado
de São Paulo) encabeça a lista das melhores públicas do estado.
Seria muito bom que o governo
Alckmin – tão ágil e eficaz quando se trata de usar eleitoralmente o bom nome das
ETECs e FATECs – valorizasse os profissionais que garantem estes excelentes resultados para a instituição.

Emendas e projetos de lei

Na reunião do CDB em 13/8, foi aprovada
a proposta feita pela Diretoria Executiva do Sinteps, que é a de transformar em emendas e projetos
de lei as nossas principais reivindicações e solicitar aos deputados de oposição que defendam na
Assembleia Legislativa. O objetivo é iniciar uma
ampla campanha em todo o estado, com a participação da categoria, forçando o debate das emendas
e projetos, bem como sua colocação em votação.
As emendas e projetos devem versar sobre quatro questões centrais:

Sem pressa

A ausência de uma mobilização mais efetiva
da categoria até o momento – a proposta de greve foi
descartada na primeira rodada de assembleias setoriais – tem deixado o governo à vontade para postergar uma resposta à nossa Pauta de Reivindicações
2015, protocolada há mais de cinco meses.
Na única reunião oficial realizada até o
momento – com Márcio França, secretário de Desenvolvimento e vice-governador, em 28/4, mesmo
dia do primeiro ato público da data-base 2015 – foi
solicitado ao Centro que elaborasse um estudo sobre o impacto financeiro das nossas reivindicações,
que ficou pronto somente no final de julho. Assim
como já havia sido constatado no estudo feito pelo
Sinteps, o do Centro também aponta que é baixo o
custo das nossas principais reivindicações centrais
(reajuste para todos, abono para os administrativos,
implantação do Plano de Saúde Institucional, revisão da carreira).
Embora o Sinteps pressione pelo agendamento de uma nova reunião com o secretário de
Desenvolvimento, para obter uma resposta às reivindicações, até o momento isso
não ocorreu. Provavelmente, assim
como ocorreu na única reunião, será
necessária mais mobilização para
sensibilizar o governo paulista.

- A concessão de reajuste salarial (data-base) para
os trabalhadores do Centro;
- A definição de uma política salarial para os trabalhadores do Centro (a volta do pagamento dos
reajustes concedidos nas universidades estaduais
pelo Cruesp, como era feito até 1995, e como prevê
a lei do vínculo entre Ceeteps e Unesp);
- Destinação de recursos para a implantação do
plano de saúde (inserido na carreira em vigor);
- Mudanças na carreira implantada em 2014: extensão do enquadramento por titulação em 2016
para todos (por enquanto, está garantido apenas
aos professores); instituição do 3º nível para as
funções de escolaridade de nível Básico; implantação da jornada para os docentes; fim das avaliações de desempenho; fim do interstício para as
promoções (titulações).
Além da pressão sobre os deputados de
cada região, visitas às Câmaras de Vereadores e
outras iniciativas, a ideia é aproveitar a realização
das audiências públicas que a Assembleia Legislativa está realizando em vários municípios. Nestas
audiências, voltadas à discussão da Lei Orçamentária do Estado para 2016, comparecem deputados
estaduais e vereadores, sempre com boa cobertura
da imprensa local. Nós, trabalhadores do Centro,
podemos e devemos comparecer em peso às audiências – com faixas e folhetos - para defender nossas emendas e projetos de lei.
A realização da campanha também cumprirá o papel de ampliar o grau de mobilização da
categoria neste segundo semestre, acumulando
forças para as próximas lutas.

No site, em “Fique por dentro” – “Intervenção nas
audiências da LO”, confira:
. Calendário das audiências públicas
. Subsídios para participação dos trabalhadores do Ceeteps nas audiências públicas
. Modelo de folheto para atos
. Sugestões de frases para faixas em atos
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Notícias do jurídico

Foi prejudicado na evolução de julho/2015?
Sinteps apresenta recursos ao Centro e orienta
ingresso de ações judiciais

A carreira em vigor, conquis-

tada após a histórica greve da categoria no início de 2014, teve mais uma
etapa importante em julho/2015: professores e servidores técnico-administrativos receberam uma nova progressão (enquadramento) por tempo de
serviço, concretizada nos salários pagos no início de agosto. Pela regra, foi
concedido um grau a cada dois anos
de efetivo exercício no Centro. Os auxiliares docentes já passaram por este
enquadramento em julho de 2014.
Conforme o Sinteps divulgou
amplamente, o Centro cometeu um
“equívoco” nas instruções divulgadas
para orientar o atual enquadramento: foi desconsiderado o tempo que
os professores eventualmente tenham
tido como “determinados”, bem como
o tempo de estágio probatório. Para o
Sindicato, não há dúvida de que esta interpretação é errada, e o pedido de correção foi feito
oficialmente. No entanto, o Centro manteve sua
interpretação.
Desta forma, a orientação é para que os
trabalhadores que se sentirem prejudicados en-

de tempo de serviço para evolução funcional”, onde constam os
documentos e procurações necessárias. Envie tudo para: Sinteps,
Caixa Postal 13.850, CEP 01216970, São Paulo, SP.
		
No site, confira também
vídeo com mais explicações sobre
o assunto. O título é” “Julho de
2015 – O equívoco do Ceeteps sobre o enquadramento”

Recursos

trem com ação judicial. A assessoria jurídica do
Sinteps já divulgou os documentos necessários
para o ingresso com a ação.
Para conferir, entre no site (www.sinteps.org.br), no item “Jurídico”, em “Ações
individuais”. Clique em “Ação para inclusão

O Sinteps entrou com três recursos junto à Unidade de Recursos
Humanos (URH) do Centro. Neles, a entidade apresenta a argumentação legal que estabelece
como de efetivo exercício os períodos classificados como determinados ou em estágio probatório,
bem como mostra os trechos da legislação que
garantem aos profissionais aposentados que
computem o tempo anterior à aposentadoria
(caso permaneçam na empresa ou a ela retornem), para efeito de enquadramento.

Pagamento de precatório em ação de DSR vai
beneficiar grupo com 153 filiados
O departamento jurídico do Sinteps foi
informado pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região que, em breve, estará liberando o
precatório para pagamento de um grupo de 153
filiados, em ação movida pelo Descanso Semanal
Remunerado (DSR).
A assessoria socioeconômica do TRT já
confirmou os valores a serem pagos. O juiz, por
sua vez, comunicou o jurídico do Sindicato que
os preparativos para pagamento já estão sendo
adotados. Esses preparativos referem-se à elaboração das guias de recolhimento de INSS (do
empregado e do empregador), IR e depósito de
FGTS.
Parabéns ao grupo do processo nº
0074700571995020028, que lutou e conquistou
seu direito. Assim que o trâmite estiver concluído, o jurídico do Sinteps entrará em contato para
proceder a transferência dos valores.

Expediente
Órgão Informativo do Sindicato dos
Trabalhadores do Ceeteps, do Ensino
Público Estadual Técnico,
Tecnológico e Profissional
do Estado de SP.
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nº 74 - Bom Retiro.
Cep 01124-060 - São Paulo - SP.
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Caixa Postal 13.850,
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Fones: (11) 3313-1528 e
(11) 3313-5385.
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Site: http://www.sinteps.org.br
Jornalista Resp.: Bahiji Haje
(MTb 19.458 - bah0609@bol.com.br)
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