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Reajuste?!! O quê é isso?!
Reunião entre Sinteps e Secretaria de Desenvolvimento retrata o
menosprezo do governo do PSDB com os trabalhadores do Centro.
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Nossa resposta virá com greve!

Bônus Mérito

Miséria em quatro
parcelas
Finalmente, o governador José
Serra enviou à Assembléia Legislativa o
projeto que institui o Bônus Mérito (PLC
73/2007) para os trabalhadores do Centro.
Mas não há nada para comemorar. Em resumo, a proposta diz que:
1) O valor do Bônus deverá variar entre 0,60
a 1,70 salário. A definição levará em conta “a
freqüência apresentada no exercício de 2007,
a avaliação de desempenho profissional, o
tempo de serviço prestado ao Ceeteps e a
avaliação institucional da unidade de ensino, de conformidade com os critérios a serem estabelecidos por decreto”.
2) Terão direito os trabalhadores que estiverem vinculados ao Centro em 1º/12/2007, tendo o mínimo de 90 dias de exercício da função. O mês de referência é novembro/2007.
3) Será antecipado um valor de 60% do salário, tendo como referência a folha de pagamento de julho/2007. O pagamento da
antecipação será feito em quatro parcelas
(setembro, outubro, novembro e dezembro).
4) A antecipação será descontada do valor
total do Bônus, a ser pago no início de 2008.

Sinteps enviou emendas
Por meio de parlamentares da
oposição, o Sinteps enviou emendas ao
projeto de Bônus do governo, propondo
aumento nos valores e extensão aos aposentados. Até o fechamento desta edição,
em 9/11, o PLC 73/2007 ainda não havia
sido votado.
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Sinteps convoca eleições para Diretores Regionais
A direção do Sinteps é composta por várias instâncias, cada uma
delas com sua importância na organização e nas lutas da categoria. Além da
Diretoria Executiva, há os Diretores de
Base (CDB) e os Diretores Regionais.
Como a base do nosso Sindicato é grande e estende-se por todo o
estado, é impossível aos membros da
Diretoria Executiva cobri-la integralmente. Por isso, uma parte dessa responsabilidade é dividida com os Diretores de Base (voltados à organização
em sua unidade) e com os Regionais
(que fazem o trabalho na região). É a
união destes três níveis de esforços
que faz a entidade ser forte o suficiente para dirigir a categoria em suas
lutas por melhores salários e condições de trabalho.
Assim como acontece com o
CDB, já é tradicional que os dias dedicados ao trabalho sindical pelos Regi-

onais seja considerado de efetivo exercício. Para isso, basta que o Sindicato
encaminhe pedido à Superintendência
antecipadamente.
Neste momento, estão abertas
as inscrições para os companheiros
interessados em serem Diretores Regionais. O mandato é de um ano. Acompanhe o calendário:
8/11: Convocação das eleições.
8/11 a 7/12: Inscrições.
11/12: Deferimento das inscrições.
12/12: Apresentação de recursos.
17/12: Homologação das inscrições.
21/12: Eleição dos Diretores Regionais (ocorre durante a reunião ordinária do CDB). Obs: Cabe aos Diretores
de Base votarem nos candidatos inscritos a Regional.
21/12: Homologação das eleições.
31/1/2008: Posse dos eleitos, durante
a reunião ordinária do CDB.

No dia 30/11, tem assembléia para avaliar e
votar a proposta orçamentária para 2008
O Sinteps está
convocando uma
assembléia geral
ordinária para o
dia 30 de novembro, a partir das
13h30. O objetivo
é discutir e votar a
proposta orçamentária da entidade
para o próximo
ano. Ao lado, confira o edital.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 033/2007
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico
e Profissional do Estado de São Paulo e do CEETEPS - SINTEPS - no uso de suas atribuições, convoca a categoria para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se em:
Data: 30/11/2007
Horário: 13:30 horas
Local: SEDE DO SINTEPS (Praça Cel. Fernando Prestes, 74 – subsolo – BOM RETIRO - São Paulo - SP
Pauta:
- Discussão e votação da Proposta Orçamentária
para 2008.
São Paulo, 08 de novembro de 2007.
Neusa Santana Alves (RG 13.371.827)
Presidente do SINTEPS
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O Sinteps também!
Participe da comunidade do seu Sindicato:
www.orkut.com/Community.aspx?cmm=39562258
(ou busque a palavra Sinteps).
Mais uma via de comunicação entre a categoria e a sua entidade.

Quais são as Regionais do Sinteps
METROPOLITANA - São Paulo, Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Mogi das Cruzes, Diadema,
Carapicuíba, Osasco e Ribeirão Pires.
VALE DO PARAÍBA - Salesópolis, Jacareí, Pindamonhangaba,
Caçapava, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, São
José dos Campos e Taubaté.
LITORAL SUL - Santos, Mongaguá, Iguape e Praia Grande e
Guarujá.
SOROCABA - Sorocaba, Itu, Itapetininga, Itapeva, Taquarivaí,
Tatuí, São Roque e Capão Bonito.
CAMPINAS - Campinas, Indaiatuba, Americana, Jundiaí, Itatiba,
Amparo, Rio das Pedras, Hortolândia, Santa Bárbara D´Oeste,
Franco da Rocha e Atibaia.
PIRACICABA - Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Araras, Leme,
Mogi Mirim e Espírito Santo do Pinhal e Pirassununga.
MOCOCA - Mococa, Santa Rita do Passo Quatro, São Simão,
Casa Branca.
RIBEIRÃO PRETO - Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Batatais,
Franca, Igarapava, Miguelopólis, São Joaquim da Barra e Orlândia.
CATANDUVA - Catanduva, Barretos, Taquaritinga, Matão, São
José do Rio Preto, Monte Aprazível, Mirassol, Votuporanga, Jales, Ilha Solteira, Bebedouro e Fernandópolis.
PRESIDENTE PRUDENTE - Presidente Prudente, Adamantina,
Dracena, Andradina, Presidente Venceslau, Rancharia, Quatá,
Penápolis, Osvaldo Cruz, Birigui e Tupã.
OURINHOS - Ourinhos, Marília, Vera Cruz, Garça, Paraguaçu Paulista, Ipaussu, S.C. Rio Pardo, Cabrália Paulista, Assis e Cândido Mota.
JAÚ - Jaú, São Manoel, Botucatu, Barra Bonita, Cerqueira César,
Cafelândia, Avaré, Bauru, Lins e Taquarituba.
Obs: Devido à criação de novas unidades em todo o estado, o V
Congresso dos Trabalhadores do Ceeteps, que acontece de 12
a 16/12/2007, discutirá a criação de novas regionais.

CDB aprova
calendário de
reuniões para 2008
Em sua reunião de 8/
11/2007, o Conselho de Diretores de Base (CDB) do Sinteps
aprovou o calendário de reuniões para o próximo ano. As datas são as seguintes:
31 de janeiro (quinta-feira)
15 de fevereiro (sexta-feira)
10 de março (segunda-feira)
15 de abril (terça-feira)
14 de maio (quarta-feira)
19 de junho (quinta-feira)
28 de julho (segunda-feira)
19 de agosto (terça-feira)
17 de setembro (quarta-feira)
24 de outubro (sexta-feira)
13 de novembro (quinta-feira)
12 de dezembro (sexta-feira)

Festa de
encerramento será
no dia 21/12
A tradicional festa de
fim de ano do Sinteps já tem
data: vai ser no dia 21 de dezembro, na Serra da Cantareira,
em São Paulo. No mesmo dia,
será realizada a última reunião
do Conselho de Diretores de
Base (CDB) em 2007, que terá
entre seus pontos de pauta a
eleição dos novos Diretores Regionais. O Sinteps colocará ônibus para o local, com saída de
sua sede (Praça Coronel Fernando Prestes, 74, Bom Retiro,
São Paulo). Todos os detalhes
serão divulgados na edição do
Jornal Sinteps que circulará no
início de dezembro.

