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O Chat do Sinteps vai ao ar das 12 às 13h, toda quarta. Para participar, entre
no link próprio no site da entidade (www.sinteps.org.br).
Você também pode participar da comunidade do Sinteps no Orkut:
www.orkut.com/Community.aspx?cmm=39562258 (ou busque a palavra Sinteps).
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Superintendência e governo divulgam as “fórmulas” do bônus...

É muita conta para pouco salário!!!
C

onfirmando a tese de que o governo
tucano sempre pode piorar o que já é horrível, a
Superintendência do Centro divulgou um ofício
(nº 011/2009) no dia 17 de abril, informando a
conclusão das negociações com a Comissão
Intersecretarial do governo, sobre a definição da
Bonificação por Resultado (BR).
De acordo com as fórmulas divulgadas
(veja a seguir), o bônus será de, no máximo, dois
salários. Isso mesmo! O índice aprovado foi de
2.0 para o ano, ou seja, 0,1667 mensal.

Se você é professor ou funcionário
das ETE’s e FATEC’s, seu bônus é
calculado assim:
Segundo o ofício, o bônus “será resultado do produto do Índice Agregado do Cumprimento de Metas 2008 (IACM) da Unidade, pelo
percentual de freqüência do servidor, multiplicado ainda por 0,1667 e pela soma dos salários
mensais”.
BR = (IACM) X (% FREQUÊNCIA) X (0,1667)
X (SOMA DOS SALÁRIOS MENSAIS/ 2008)
Obs: O Índice Agregado do Cumprimento de Metas IACM, tem como base o SAI – Sistema de Avaliação
Institucional, o SAIE – Sistema de Avaliação Institucional
de Egressos e para as ETE’s o ENEM – Exame Nacional do
Ensino Médio, para as escolas que participaram.

Se você é funcionário da
Administração Central, seu bônus
é calculado assim:
“A BR será resultado do produto da
Média Ponderada dos Índices Agregados do
Cumprimento de Metas 2008 (MPIACM) das
Unidades, acrescido pelo percentual de
atendimento do Programa de Expansão (PE) e
Metas do Plano Plurianual (PPA), pelo
percentual de frequência do servidor,
multiplicado ainda por 0,1667 e pela soma dos
salários mensais”.
BR = (MPIACM + % PE + % PPA) X (% FREQUÊNCIA) X (0,1667) X (SOMA DOS SALÁRIOS MENSAIS/ 2008)
De qualquer forma, faça você as contas
que fizer, sua bonificação por resultados não vai
passar de dois salários! E, como ainda vão
descontar todas as ausências previstas por lei
como de efetivo exercício, sua bonificação por
resultados vai ser mais minguadinha ainda!
E, para piorar, é preciso observar que
parte dos salários mensais de 2008 que entrarão na
conta é de antes da carreira (de janeiro a março), o
que diminuirá, para alguns, ainda mais o resultado do bônus.
O “engraçado” é que esta bonificação
deveria premiar os trabalhadores cujos serviços

públicos prestados à população apresentam bons
resultados! Nós, professores e funcionários do
Centro Paula Souza, que somos usados diariamente
pelo governador José Serra na sua campanha rumo
ao Palácio do Planalto (que Deus e o voto consciente nos
livrem!), que apresentamos excelentes resultados no
EN EM e na empregabilidade dos nossos alunos,
seremos os trabalhadores com a menor bonificação
por resultados do estado de SP.
Na Secretaria da Educação, a BR chegou a
2,9 salários, o mesmo acontecendo na Secretaria da
Fazenda. Se ganhássemos 0,1 ponto para cada vez
que o governador fala de nós na mídia e em seus
discursos eleitoreiros, estaríamos na casa dos 1.000
pontos na bonificação por resultados. Assim,
trabalhador, não podemos aceitar essa situação!
Fique sabendo que, no caso das melhores
escolas da rede estadual que, por conta dos critérios
equivocados do governo, não iriam receber a BR, para
não ficar mal na fita o governador resolveu pagar o
bônus, mesmo indo contra os seus próprios critérios.

E a novela não acabou...
Para receber essa merreca, os trabalhadores
do Centro ainda precisam esperar a publicação de
“decretos do governador e resoluções conjuntas da
Comissão Intersecretarial”, de acordo com o ofício
011/2009. Em seguida, a Superintendência vai
providenciar a divulgação do Índice Agregado do
Cumprimento de Metas (IACM) 2008 de cada
unidade. Só depois disso será feito o pagamento.

Paralisação e protesto em 24 de abril
V

amos à luta para mudar essa situação! Somos ótimos profissionais, merecemos uma
ótima bonificação e não esta esmola que a Comissão Intersecretarial tucana resolveu dar. Imagine
você como será a bonificação no ano que vem!
Temos que lutar por salários dignos e
revisão nas carreiras, que já se mostraram
insuficientes para atender às necessidades
salariais da categoria.
Por isso, no dia 24 de abril tem paralisação e ato público na Praça da República, em São
Paulo, às 15h30. A convocação é uma atividade
da campanha salarial de 2009 e um protesto da

categoria contra o desrespeito do governo do
estado e da Superintendência do Ceeteps, pelo
valor irrisório e pelo atraso do bônus.
O Sindicato orienta os trabalhadores a organizarem caravanas em todos os
locais onde for possível. Para que a
entidade cubra as despesas, é preciso
contatar a tesouraria (11-33131528).
Vamos lutar por nossos direitos:

- 2,9 de bonificação por resultados!
- 10% de reajuste nos salários e
reposição de perdas de acordo com o
Cruesp!

- Revisão nas carreiras!
- Respeito aos trabalhadores do Centro
Paula Souza!

Confira no verso
onde estão os
outdoors da cam
panha salarial 20
09
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Outdoors em 32 cidades
O Sinteps está denunciando o governo Serra em todo o estado. Uma das
iniciativas é a campanha de outdoors feita em 32 cidades, que deve permanecer
até o final de abril. Confira os endereços onde estão as peças:
Araraquara: Av. Brasil (em frente à Estação Ferroviária).
Bauru: Rua Agenor Meira (em frente ao Banco Bradesco).
Jaú: Rua Saldanho Marinho (Rodoviária).
Sorocaba: Washington Luís x Antônio Carlos Comitre.
Carapicuíba: Av. Rui Barbosa (em frente ao Extra).
Diadema: Av. Rua Hernesta Pelocini, 148.
Guarulhos: Av. Guarulhos (frente a C&C).
Mauá: Av. Itapark x Alonso Vasconcelos.
Osasco: Av. Autonomistas alt 3900.
Santo André: Rua Catequese x José Antônio do Amazonas (Praça Monte Cristo).
Americana: Av. Cilo Zencol (Receita Federal).
Botucatu: Jardim Paraíso (Sentido centro - Unesp).
Presidente Prudente: Av. Ana Jacinta (lado Jomase - sentido Centro II).
Campinas: Centro - Av. Álvares Machado (sentido centro).
Jundiaí: Av. Frederico Ozanan (próximo Nabisco, sentido Maxi Shopping).
Catanduva: Av. José Nelson Machado (Posto BR).

Garça: Frente ao lago
Marília: Av. 9 de Julho (Terminal).
O outdoor da ca
mpanha
São José do Rio Preto: Av. Bady Bassitt - Rua Tiradentes (Centro).
Guaratinguetá: Estrada Lorena/Guará (em frente à Embamag Logística).
Pindamonhagaba: Av. N. Sra. doBom Sucesso (sentido Dutra rotatória João do Pulo).
Ourinhos: Av. Gastão Vidigal (rotatória).
Franca: Av. Hélio Palermo (próximo Moringa Gelada e Galo Branco FC).
Ribeirão Preto: Av. Maurílio Biagi (próximo ao viaduto Ayrton Sena).
Mococa: Centro – Rua Riachuelo (em frente ao Caelmo).
Ribeirão Pires: Rua Pedro Ripoli (sentido centro).
Santos: Rua da Constituição / Colégio Master.
São Bernardo do Campo: Av. Winston Churchill / esquina Vergueiro (Posto Brasil).
São Caetano do Sul: Rua N. S. de fatima (próximo ao Pronto Socorro).
Hortolândia: Centro da cidade, na Av. Anhanguera (esq. com rua Antônio Alves Moreira).
Mogi das Cruzes: Av. Riccieri José Marcatto (próximo ao Banco do Brasil).
Mogi Mirim: Rotatória Adib Shaib / Monroe.

Unificação das lutas

Sinteps participou de ato do funcionalismo paulista
O Sinteps foi uma das
entidades presentes no ato unificado
do funcionalismo público paulista,
realizado no dia 27 de março, na
Praça da Sé, em São Paulo. Além de
funcionários e docentes de várias
ETE’s e FATEC’s, estavam presentes
estudantes da ETE de Catanduva.
O ato foi um protesto contra
o governador José Serra, pelo desrespeito à data-base dos servidores
estaduais, que é 1º de março. Embora
já tenha recebido a pauta unificada
de reivindicações do funcionalismo,
o governo ainda não se dignou a
respondê-la ou sequer agendar
negociação.

Sinteps faz reuniões com os trabalhadores
nas unidades a partir de 22/4
A partir de 22 de abril, diretores do nosso Sindicato vão
percorrer várias unidades em todo o estado. O objetivo é promover reuniões com os trabalhadores, abordando questões como:
campanha salarial, pauta de reivindicações, respostas do governo e da Superintendência, entre outras. Fique atento e participe!

Sindicato convoca assembleias para
escolha de delegados ao XX Confasubra

Neusa, presidente do Sinteps,
fala durante o ato

Também estamos juntos com as universidades
O Fórum das Seis protocolou a Pauta
Unificada 2009 junto ao Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
(Cruesp) no dia 16 de abril. O Fórum é formado pelos sindicatos de docentes e servidores da Unesp, USP e Unicamp e pelo
Sinteps, além das representações estudantis.
A pauta traz 15 reivindicações, englobando a questão salarial, contratações, políticas de permanência estudantil, mais recursos públicos para a educação, entre outras.
Um dos itens da pauta pede :
“Reajuste de 10% para os trabalhadores do Centro Paula Souza (Ceeteps) e recomposição das perdas salariais da categoria referentes aos índices do Cruesp não repassados aos salários no período de 1996 a 2008.”
Os trabalhadores do Centro Paula
Souza também estão incluídos nos demais
itens, que pedem democratização das instituições, autonomia, investimentos (2,1% do

ICMS para o Ceeteps), políticas de permanência estudantil, carreira etc.
No site do Sinteps, confira a íntegra da
Pauta Unificada 2009.

Legislação garante reajustes
iguais aos das universidades
Como o Sinteps faz questão de divulgar insistentemente, o Centro Paula Souza é
vinculado e associado à Unesp. Por força de
lei, temos direito ao mesmo reajuste concedido pelo Cruesp nas universidades, fato que
passou a ser desrespeitado pelo governo tucano a partir de 1996. Seja na justiça (através
de ações) ou na luta (na unificação com os
servidores e docentes das universidades),
vamos continuar batalhando para que nossos direitos sejam garantidos.
Um ingrediente importante nessa luta
é a participação sistemática do Sinteps nas
reuniões do Fórum das Seis e nas negociações
com o Cruesp.

O Sinteps realizará assembleias para eleger os delegados
que representarão a entidade no XX Congresso da Fasubra, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras, que acontece entre 10 e 16 de maio, em Poços de Caldas.
Nosso Sindicato é filiado à Fasubra e considera importante participar do evento. Por isso, inscreveu tese para divulgar
as lutas da nossa categoria, os ataques do governo Serra aos trabalhadores e ao ensino técnico e tecnológico de qualidade, a expansão de unidades sem garantia de recursos etc etc. Além disso, será uma boa oportunidade para trocarmos experiências com
representantes de sindicatos de todo o país.
Para se candidatar a delegado, é preciso participar da
assembleia mais próxima de sua unidade (confira os locais e datas
no site do Sinteps, em boletim específico). As assembleias são regionais, de forma a garantir a ida de um diretor sindical para acompanhá-las pessoalmente. A entidade tem direito a enviar 53 delegados titulares, assim distribuídos:
Regional de Presidente Prudente e Araçatuba: 3 delegados
Regional de Araraquara: 2 delegados
Regional de Bauru: 2 delegados
Regional de Barretos: 1 delegado
Regional de Franca: 2 delegados
Regional de Marília: 4 delegados
Regional da Baixada Santista: 2 delegados
Regional Metropolitana de São Paulo: 17 delegados
Regionalde Campinas: 8 delegados
Regional de Ribeirão Preto: 1 delegado
Regional de São José do Rio Preto: 3 delegados
Regional de São José dos Campos: 2 delegados
Regional de Sorocaba: 6 delegados

O Sinteps disponibilizará ônibus para os delegados e arcará com todas as despesas decorrentes da participação no evento.

