IMPRESSO

Atenção para o novo horário do Chat do Sinteps

BOLETIM
FILIADO
À CUT
EÀ
FASUBRA

Nº 23 - Janeiro/2009

A partir do dia 28/1/2009, o horário de funcionametno do Chat do Sinteps será
das 12 às 13 horas, sempre às quartas-feiras. Para participar, entre no link próprio
no site da entidade (www.sinteps.org.br). Aproveite para sanar suas dúvidas,
fazer críticas e sugestões.
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Data-base 2009

Reposição das perdas e revisão da carreira
serão eixos na campanha deste ano
É hora de afiar os instrumentos para a luta

A

preparação da mobilização para a campanha salarial foi o
ponto central da primeira reunião da
direção do Sinteps (Diretorias Executiva, Regional e de Base) neste ano,
realizada em 20/1. Os companheiros
presentes analisaram a conjuntura
política atual e os desdobramentos da
campanha do ano passado.
“Em 2008, o governo Serra
manipulou as informações e confundiu a categoria com a nova carreira”,
ressaltou a presidente do Sindicato,
Neusa Santana Alves. “Neste ano,
não há nada que possa disfarçar o

fato de que continuamos com os
piores salários da educação pública
na região Sudeste”, completou.
Como a data-base da categoria
é 1º de março, a intenção é protocolar
a pauta de reivindicações durante o
mês de fevereiro. Como ponto de
partida, será utilizado o texto da
pauta do ano passado, excluídos os
itens que já foram concedidos.

Salário e carreira
Em 2009, vamos reivindicar as
perdas resultantes da não aplicação
dos índices concedidos pelo Conselho

de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp) aos servidores e
docentes da Unesp, USP e Unicamp.
Embora a lei exija o repasse destes
índices para o pessoal do Ceeteps,
devido ao vínculo com a Unesp, o
governo estadual não a tem cumprido
nos últimos anos. O cálculo das
perdas será apresentado na próxima
reunião da direção da entidade, em
16/2, quando será fechada a pauta de
reivindicações 2009.
A revisão da carreira
será outro eixo da campanha
deste ano. Considerando que

O mesmo desrespeito de sempre...

Governo envia projeto para pagamento do bônus no último dia
Para não perder o hábito, o
governo estadual enviou o projeto de
lei que fixa o bônus para o pessoal do
Centro Paula Souza no apagar das
luzes do processo legislativo. Tratase do Projeto de Lei Complementar
nº 68 ("Bonificação por Resultados BR, no âmbito do Ceeteps”), que
começou a tramitar na Assembléia
Legislativa de São Paulo (Alesp) em
19/12/2008, último dia de funcionamento daquela casa no ano passado.
Vários detalhes – como a
ausência de formatação no arquivo
remetido pelo governo à Alesp –
indicam que o projeto foi feito às
pressas e que, provavelmente, sequer
havia a intenção de mandá-lo.
Refletindo as expectativas da
categoria, o Sinteps havia pressionado sistematicamente a Superintendência e o governo pelo envio do
projeto, inclusive denunciando o fato
durante as audiências públicas

promovidas pela Assembléia Legislativa para debate da Lei Orçamentária
(LO/2009), no final do ano passado.

O trâmite
A votação do PLC nº 68 só
terá início quando os deputados
voltarem do recesso, em fevereiro.
Somente após a aprovação, o governador poderá editar o decreto que
definirá os detalhes, como valores,
datas de pagamento etc.
O Sinteps manterá a categoria
informada. No entanto, caso você
queira acompanhar diretamente a
tramitação, basta acessar o link da
Assembléia Legislativa
(www.al.sp.gov.br), clicar em "Processo Legislativo", depois em "Proposições" e "Projeto de Lei Complementar".

Sem engodos
Não é difícil que o governo e a

Superintendência tentem usar o
bônus para “acalmar” a categoria neste início de ano. Como
mostra texto acima, a data-base
2009 já começou e a recuperação
das perdas salariais continua na
ordem do dia. Por outro lado,
passados alguns meses da
implantação da carreira, a maior
parte da categoria já percebe que
pouco ou nada mudou em
termos salariais.
O bônus não é política
salarial. Tanto na rede estadual,
como no Ceeteps, ele é resultado
da exigência legal de que o
governo gaste 30% do que
arrecada com a educação. Deste
total, 60% devem ir para salários
e, por isso, no final de cada ano,
o governo faz os acertos através
do pagamento do bônus. Ou
seja, é dinheiro nosso por direito
e nada tem a ver com reajuste.

todos os segmentos foram prejudicados – ainda que em graus diferentes –
o Sinteps está fazendo um estudo
para definir o que será reivindicado.
No caso dos funcionários (os maiores
lesados com a carreira), a reivindicação já está formatada (leia no verso).

Unificação
Março é mês de data-base da
maioria das categorias do serviço
público paulista. O Sinteps vem
participando de reuniões com as
demais entidades sindicais para
unificar a luta.

Alckmin, o retorno

Sim... ele está de volta. O ex-governador Geraldo Alckmin assumiu a Secretaria de
Desenvolvimento do governo estadual.
O cargo, ao que tudo
indica, atende às disputas internas do PSDB, claramente dividido entre os grupos
do ex-governador e do atual, José Serra. Embora ambos neguem, a acomodação de forças internas encaminha-se para a candidatura de Serra à presidência e
a de Alckmin ao governo paulista, em 2010.
A Secretaria é estratégica para o governo pelo fato de alocar o Centro Paula Souza, como aponta matéria divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, no dia 20/1/2008, intitulada “Secretaria comanda a vitrine do governo na área da educação”.
Desde que assumiu, o atual governador elevou o número de FATEC’s de 26 para
48 e tem como meta chegar a 52 até o final
do mandato. Muitas delas não dispõem de infra-estrutura, equipamentos ou pessoal adequados, mas, obviamente, servem para engordar as estatísticas tucanas.
À frente do Desenvolvimento, Alckmin
será o interlocutor do governo com os trabalhadores do Ceeteps.
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Carreira do estado

Sindicato cobra equiparação para funcionários do Ceeteps

A

Assembléia Legislativa aprovou o
PLC 56/08, que institui o Plano Geral de Cargos,
Vencimentos e Salários, aplicável aos servidores
das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral
e das Autarquias. De acordo com notícias veiculadas no site oficial do governo, a nova carreira
desses segmentos representa um “aumento
médio global de 36,71%”, retroativo a 1º/10/
2008, destinado aos servidores da chamada “área
meio” do funcionalismo estadual, regidos pela
Lei 712/93.
Em ofício datado de 15/1/2009, o Sinteps
cobrou da Superintendência do Centro a extensão
do reajuste aos servidores técnicos e administrativos do Ceeteps. Um dos trechos do ofício diz:
“Salientamos que muitas das justificativas
que ouvimos em reunião com essa Superintendên-

cia e a Unidade de Recursos Humanos, quando da
discussão do projeto de cargos e salários do
Ceeteps, eram no sentido de que nada além do
que o proposto aos servidores (ZERO DE MELHORIA SALARIAL) poderia ser feito, pois os
órgãos do Poder Executivo que cuidavam da
análise do projeto do Ceeteps usavam a carreira
do estado, ou a tal lei 712, como empecilho para a
recuperação salarial dos nossos servidores.
Aguardamos que V. Sª. utilize as mesmas
justificativas usadas pelos órgãos do Poder
Executivo para comparar a situação salarial e
progressão funcional dos servidores do Ceeteps
aos servidores do estado, que, com certeza, após
a aprovação do PLC 56/08, hoje Lei Complementar 1080/08, estão com vencimentos muito
superiores aos servidores do Ceeteps.”

Sinteps integra Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública
A direção do Sinteps está participando das
reuniões do Fórum Estadual em Defesa da Escola
Pública (FEDEP/SP), ao lado de entidades como
Andes/SP, Ação Educativa, Adusp, Adunicamp,
Adunesp, Sintunesp, Apeoesp e outras. A última
aconteceu no dia 15/1/2009 e teve como objetivo
retomar as atividades do FEDEP/SP para fortalecer a intervenção conjunta das entidades e definir
as ações com base no consenso possível, com
vistas ao enfrentamento das políticas públicas
(consideradas inadequadas) implantadas nas três
esferas de governo.
Entre as principais ações já desencadeadas
pelo FEDEP/SP está a elaboração do Plano
Estadual de Educação – Proposta da Sociedade
Paulista (PL nº 1.074/2003, em tramitação na
Assembléia Legislativa).
A próxima reunião do FEDEP/SP acontece
no dia 30/1.

Os (des)caminhos da educação
profissional e tecnológica no
estado de São Paulo
Livro do Sinteps será lançado
no Fórum Social Mundial
O livro “Os (des)caminhos da Educação Profissional e Tecnológica no estado de São Paulo”, editado pelo Sinteps, terá um lançamento especial durante o Fórum Social Mundial (FSM) 2009, que
acontece entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro, em
Belém do Pará.
O evento deve reunir milhares de participantes do Brasil e de outros países, militantes de
organizações populares, sindicatos, ONG’s e outros. O objetivo, segundo o site de divulgação do
FSM, é “o debate, a reflexão, a formulação de propostas, a troca de experiências e a articulação entre organizações e movimentos engajados em ações
concretas, do nível local ao internacional, pela
construção de um outro mundo, mais solidário,
democrático e justo.” A primeira versão do FSM
aconteceu em 2001, em Porto Alegre.

O livro

Conferência Estadual de Educação
O Sinteps está integrando a comissão
organizadora da Conferência Estadual de Educação, evento preparatório à Conferência Nacional de
Educação (Conae), prevista para 23 a 27/4/2010.
As conferências municipais e estaduais
acontecem ainda em 2009 e elegerão os representantes ao evento nacional. A intenção do Ministério da Educação – que está convocando as
conferências – é reunir todos os setores da
educação básica, da superior
e da pós-graduação públicas e particulares do país
para discutir o tema central
“Construindo um Sistema
Nacional Articulado de
Educação: Plano Nacional de
Educação, suas Diretrizes e
Estratégias de Ação”.

Considerando o FSM como um espaço privilegiado para a divulgação do livro, o Sinteps inscreveu-se para lançá-lo e debater seu conteúdo em
âmbito nacional. A atividade será desenvolvida
pelos companheiros Denise Rykala e Salvador dos
Santos Filho, diretores do Sindicato.
Editada em dezembro de 2008, a obra foi escrita por Silvia Elena de Lima, Salvador dos Santos
Filho e Clovis Roberto dos Santos Filho. O livro procura destacar aspectos históricos das primeiras
experiências que deram origem ao atual ensino
profissionalizante brasileiro, num giro pelas principais reformas educacionais no país e pelas circunstâncias que envolvem a criação do Centro
Paula Souza. Culmina com a década de 90 e primeira década do novo século, enfatizando as
mudanças que descaracterizaram o Ensino Técnico e Tecnológico no Brasil, apontando as lutas e desafios do próximo período.

Novos Diretores Regionais são empossados
Os novos Diretores
Regionais do Sinteps, eleitos no final do ano, foram
empossados durante a
reunião ordinária do Conselho Diretor de Base
(CDB) de 20/1/ 2009.
Com mandato de
um ano, estes companheiros cumprem um papel
importante na organização
da nossa categoria. A grande extensão
territorial abrangida pelo Sindicato tornaria a atuação da Diretoria Executiva
muito difícil se não pudesse contar com
a colaboração dos Diretores de Base,
responsáveis pela atuação na unidade,
e pelos Regionais, a quem cabe o trabalho na região.
“O trabalho sindical tem sido
uma grande escola para mim, tanto po-

Da esq.
p/ a dir.:
Rubens,
Paula,
Robson,
Terezinha
e André

lítica quanto pessoal, e espero continuar contribuindo com a entidade”, disse Maria Aparecida de Paula Tavares,
eleita para a Regional Baixada Santista. Além dela, tomaram posse:
Sub-Regional Alto do Tietê: Robson Luiz
Manfredi.
Reg. Vale do Paraíba: Terezinha de Jesus
A. Gonçalves.
Reg. Ribeirão Preto: André Luiz C. Gonini.
Reg. P. Prudente: Rubens Leão Cavalcanti.

Você já recebeu?
Em dezembro, o Sinteps enviou um exemplar do livro para cada filiado. Se você não recebeu, faça seu pedido pelo e-mail
sinteps@uol.com.br ou através de link próprio
no site da entidade (www.sinteps.org.br).

Sinteps envia representante à posse do novo reitor da Unesp
Os novos reitor e vice-reitor da
Unesp, professores Herman Jacobus
Cornelis Voorwald e Júlio Cezar Durigan, tomaram posse no dia 14/1, em
São Paulo. A cerimônia aconteceu no
Memorial da América Latina.
A companheira Silvia Elena de
Lima compareceu à posse, como representante do Sinteps junto ao Conselho
Universitário (CO) da Unesp. Em conversa com o novo reitor, Silvia destacou
a importância do fortalecimento e do

aprofundamento do vínculo existente
entre o Ceeteps e a Universidade. Ele
disse estar aberto ao debate sobre o assunto em futuras sessões do CO.
Apesar de convidada, a Superintendência do Ceeteps não enviou
representantes à cerimônia. Embora
desrespeitosa, a atitude não causa surpresa. Como se sabe, o governo tucano tenta romper o vínculo há mais de
10 anos, como forma de facilitar o caminho da privatização.

