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CONSTRUIR A GREVE
Esta foi a direção apontada pela Diretoria Executiva, Diretoria Regional e Conselho de
Diretores de Base do SINTEPS reunidos em 12/03/07.
A reunião avaliou o Encontro dos Trabalhadores das ETES e FATECS realizado pelo
SINTEPS nos dias 01 e 02 de março como excelente subsídio para informar os trabalhadores
do cenário apresentado nos primeiros meses da gestão Serra. Os palestrantes trouxeram muita
contribuição para análise deste cenário com a explicação do significado e das conseqüências
para a educação pública paulista dos decretos editados pelo governador nos primeiros dias de
governo.
Apesar da sentida ausência dos representantes do governo (Secretário do
Desenvolvimento e Diretora Superintendente do CEETEPS) que justificaram sua ausência e
desejaram sucesso no evento, todos os palestrantes deixaram bem claro a necessidade da
organização e da mobilização dos trabalhadores e estudantes em defesa da autonomia
universitária, do fortalecimento do sistema estadual de educação pública e por maiores
investimentos públicos para a educação do povo paulista, três bandeiras do movimento que
foram negadas pelo governador José Serra ao editar os decretos 51460, 51461, 51.471 e pelo
ex-governador Cláudio Lembo ao vetar as conquistas obtidas na LDO 2007(Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2007).
Mesmo que muitos afirmem que ainda é muito cedo para avaliar o governo, que tem
pouco mais de dois meses de gestão, é importante ressaltar que somente lhe bastaram dois
dias para editar os decretos que nos referimos acima, esquartejando o sistema de educação
pública paulista, colocando cada parte em uma secretaria diferente; retirando a autonomia das
três universidades estaduais paulistas, obtida pela luta dos docentes, funcionários e estudantes
em 1989; proibindo contratações, enganando o movimento sindical do funcionalismo público,
não atendendo as diretorias das entidades porque “os secretários serão os responsáveis pelo
atendimento” e os secretários também não atendem porque “o governador não editou decreto
regulamentando como deve ser o atendimento”, ou seja, cenas de filmes passados que já nos
cansamos de assistir.

Não adianta tampar o sol com a peneira e achar que este governo será
diferente dos anteriores. A inauguração de ETES e FATECS, sem
orçamento, continua a todo vapor; a falta de funcionários e professores
continua em todas as unidades; as contratações são apenas em caráter
temporário; os salários continuam os piores da região sudeste do Brasil
enquanto o nosso trabalho é um dos melhores do país.
Não há reconhecimento de nossa dedicação. A Diretora Superintendente recebeu a
pauta de reivindicações no dia 1º de março (mês da DATA BASE do funcionalismo conforme
a lei 12.391/05). Juntamente com a pauta recebeu solicitação de reunião para o dia
12/03/07para discussão do nosso reajuste. NEM SEQUER RESPONDEU OU
JUSTIFICOU SUA RECUSA DE ATENDER AS REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA,
entre as quais destacamos:
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• REAJUSTE SALARIAL DE 65%;
• ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS e
• MANUTENÇÃO DO EMPREGO.
(maiores esclarecimentos quanto ao índice e a questão do emprego estarão na próxima edição
do Jornal do SINTEPS, juntamente com a avaliação completa do Encontro dos Trabalhadores
das ETES e FATECS).
As ameaças que nos rondam são imensas e as promessas dos governantes, como
carreiras, reconhecimento do nosso trabalho e melhores salários nunca saem das gavetas
empoeiradas do poder.

Mais uma vez será necessário resistir e lutar!
Duas manifestações estão programadas:
Dia 15/03 – Ato das Diretorias dos Sindicatos e Associações
representantes dos funcionários públicos cobrando a mesa de
negociação salarial.
Dia 30/03 – Ato de todos os trabalhadores do serviço público
estadual e estudantes das escolas públicas de todos os níveis.
Concentração às 13 horas no VÃO DO MASP com passeata até a
SECRETARIA DE GESTÃO ESTADUAL.

É HORA DE AGIR E PARTICIPAR!
TODOS À PASSEATA DO DIA 30
REAJUSTE JÁ!
São Paulo, 14 de março de 2007. A Diretoria Executiva.
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