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O Chat do Sinteps vai ao ar das 12 às 13h, toda quarta-feira. Para participar, entre no link
próprio no site da entidade (www.sinteps.org.br).
No site do Sinteps, você também encontra o ícone de entrada no
Orkut. Fique por dentro!
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Avançar na organização

Assembleia elege Comissão e divulga calendário para
eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
O

nosso Sindicato está em processo
eleitoral. Nos dias 8, 9 e 10 de outubro, vamos
escolher os companheiros que comporão a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para o triênio
2012/2015. Este é um momento importante para
a entidade, pois definirá os rumos a serem seguidos nos próximos três anos. No dia 24 de julho,
aconteceu a assembleia geral ordinária que instalou o processo. Nela, foi escolhida a Comissão
Eleitoral e definido o calendário completo do
pleito. Também neste dia foi feita a prestação de
contas da atual gestão (triênio 2009/2012), como
pode ser conferido nas próximas páginas.
A entidade também está em processo
eleitoral para a escolha de novos Diretores de
Base (página 4)
A participação dos trabalhadores neste
processo é muito importante, seja votando ou
candidatando-se aos cargos em disputa. A escolha dos companheiros deve se dar a partir de
compromissos claros com as reivindicações e as
lutas da categoria. Eles devem expor suas propostas e promover o debate em torno delas. A
entidade sairá vitoriosa se, ao final das eleições,
contar com uma direção combativa, classista e
disposta a trabalhar pelos interesses dos trabalhadores que representa.

As datas

A votação para a escolha dos novos Diretores de Base acontece nos dias 29 a 31/8, nas
unidades que reúnem as condições necessárias.
Já a eleição dos novos membros da
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Diário
Nas páginas 2 a 4, confira quais
foram os fatos que marcaram a
gestão “Resistência e Luta”, de
2009 a 2012.

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal acontece
entre os dias 8 e 10 de outubro, das 9h às 21h,
em todas as unidades do Ceeteps onde houver
filiados. No Edital 01/12-CE (veja na página 2),
você confere o calendário completo.

Os cargos em disputa

A Diretoria Executiva é composta por:
Presidente; Vice-Presidente; Secretário Geral;
Secretário Político Administrativo; Tesoureiro Geral; Secretário Financeiro; (3) Secretários
Executivos; Diretor de Cultura, Lazer e Esportes;
Diretor de Assuntos para o Trabalhador Aposentado e (3) Suplentes.
Já o Conselho Fiscal é composto por
Titulares(3) e Suplentes(3).
Na composição da chapa, não podem
fazer parte do Conselho Fiscal membros da
Diretoria Executiva do mandato anterior e os
filiados com parentesco até terceiro grau com os
membros da Diretoria Executiva concorrente.

Quem pode concorrer

Para se candidatar, o trabalhador deve
ter seis meses de filiação até o dia do registro da
chapa (20/08/12). Deve ser concursado ou ter
contrato por prazo indeterminado (no caso dos
docentes) e estar em dia com as mensalidades.

Voto em trânsito

O voto em trânsito será permitido ao
filiado que estiver lotado numa unidade, mas
prestando serviço noutra. O voto deverá ser requerido à Comissão Eleitoral até o dia 14/09/12.

A Comissão Eleitoral

Escolhida em assembleia geral no dia 24
de julho, a Comissão Eleitoral é composta por:
César Eduardo Rykala, Celso Luiz Mendes Tojo,
Emerson Luiz Rodrigues Alves, Márcia Fiorito
Napolitano, Zilda Pereira da Silva Ribeiro. Tendo como base as regras estabelecidas no Estatuto
Social do Sinteps, a Comissão tem a função de
conduzir todo o pleito eleitoral.

Calendário eleitoral

Na página 2, veja a íntegra do Edital
01/12 - CE, com o calendário das eleições.

Para se inscrever

O formulário para inscrição pode ser
requisitado à Comissão Eleitoral Central, na
sede do Sinteps (com Márcia) ou ser baixado
do site (www.sinteps.org.br, no link “Eleições
Sinteps 2012”).

Diretor de Base
é figura chave na
organização da
categoria

Na página 4, veja detalhes da eleição
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Diário da gestão

Diretoria Executiva presta contas das atividades
sindicais e políticas do triênio 2009/2012

EDITAL 01/12 – CE
O Presidente da Comissão Eleitoral Central, eleita pela Assembleia Geral Ordinária Eleitoral de 24/07/12, convoca as eleições para a
renovação da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal para o triênio 2013/2014/2015, obedecendo
o seguinte calendário:
Julho/Agosto
24/07: Convocação
25/07 a 17/08: Divulgação
25/07: Elaboração do Regimento
20/08 a 23/08: Registro das chapas
24/08: Deferimento das chapas inscritas
27/08 a 29/08: Recurso
30/08: Resultado do Recurso
31/08: Homologação das chapas deferidas
Setembro/Outubro
03/09: Início da campanha eleitoral
05/10: Término da campanha eleitoral
Outubro/Novembro
08/10 a 10/10: Votação
24/10: Apuração dos votos
25/10: Divulgação dos resultados
29/10: Recurso
31/10: Resultado do Recurso
01/11: Homologação
27/11: Posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal
Incrições de Chapas
De 20/08 a 23/08/12.
Das: 9 às 17 horas.
Local: Sede do Sinteps.
Pleito
De 08/10 a 10/10/12.
Locais: Todas as unidades onde houver filiados.
São Paulo, 24 de julho de 2012.
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

Durante a assembleia geral ordinária realizada em 24/7/2012, na qual
foi escolhida a Comissão Eleitoral Central, a Diretoria Executiva (Gestão
“Resistência e Luta”, triênio 2009/2012) apresentou um relatório das
principais atividades desenvolvidas ao longo dos três anos do mandato
novembro/2009 a julho/2012). Acompanhe a seguir:

2009
Eventos mais importantes:
• Novembro: Posse da Diretoria Executiva e
do Conselho Fiscal.
• Novembro: Aprovação do Relatório da
Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp),
com 73 emendas que atendem às reivindicações que a população levou às audiências
públicas do Orçamento Estadual de 2010.
O Sinteps esteve presente em todas, defendendo mais verbas para o Centro Paula
Souza (Ceeteps), com a dotação orçamentária
de 2,1% do ICMS; denunciando os baixos
salários dos trabalhadores; as inaugurações
eleitoreiras; a falta de infraestrutura nas
unidades.
• Novembro: Participação expressiva do
Sinteps no I Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica (FMEPT), realizado pelo Ministério da Educação e Cultura.
Além de integrar a Comissão Organizadora,
o Sinteps fez o lançamento do livro “Os (des)
caminhos da Educação Profissional e Tecnológica
no Estado de São Paulo”, editado pelo Sindicato, bem como a montagem cultural “Cidade
dos Sonhos”, retratando uma cidade política
e economicamente correta. Ambos os eventos
foram grande sucesso no I FMEPT.
• Dezembro: Publicação do Jornal Sinteps
nº 57, com uma retrospectiva das atividades
marcantes do período e eixos da luta para
2010, aprovados pelo Conselho de Diretores
de Base (CDB): Reposição salarial, Defesa do
vínculo com a Unesp e (Re)democratização
das estruturas de poder do Ceeteps.
• Dezembro: Festa de confraternização de
final de ano.

Congresso da categoria em dezembro 2010:
Decisões que impulsionaram a luta em 2011

2010
Eventos mais importantes:
• Janeiro: Reunião ampliada da Diretoria
Executiva para planejamento anual.
• Posse dos Diretores Regionais do Sinteps,
eleitos em dezembro.
• Fevereiro: Participação do Sinteps no Fórum Mundial de Educação Infanto-Juvenil.
• Participação do Sinteps na posse da diretoria da UPES (União Paulista dos Estudantes
Secundaristas).
• 5 de março: Protocolo da Pauta de Reivindicações Específicas da Categoria no Ceeteps.
• 5 de março: Ato público conjunto do Sinteps
e movimento estudantil em defesa das ETECs
e FATECs.
• 8 de março: Entrega da Pauta de Reivindicações Específicas da Categoria nas três Secretarias envolvidas na definição dos pleitos dos
trabalhadores: Desenvolvimento, Gestão e
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Planejamento.
• Realização, durante todo o mês, de
assembleias setoriais para a deflagração
da greve geral da categoria.
• Inscrições para o Conselho de Diretores
de Base (CDB).
• O Sinteps participou como organizador
da Conferência Nacional de Educação
(CONAE 2010).
• O Sinteps participou com uma delegação na Conferência Nacional de Educação
(CONAE), de 28/03/10 a 01/04/10.
• Abril: A proposta de greve é rejeitada
pela categoria
• Maio e junho: Greve nas universidades estaduais paulistas. A categoria não
aderiu e a direção do Sinteps participou
de todas as atividades.
• 18 de maio: Primeira reunião do governo com o Sinteps para discussão das
reivindicações dos trabalhadores.
• Junho: Deputados estaduais rejeitam
dotação orçamentária para o Ceeteps,
mas continuam pedindo e ganhando a
abertura de mais ETECs e FATECs em
suas regiões. Apenas as bancadas do PT e
do PSOL foram favoráveis às reivindicações do Sinteps.
• Julho: O Sinteps vence ação judicial que obriga o
Ceeteps a instituir serviços de Segurança e Medicina do Trabalho. O Ceeteps recorreu.
• Convocação do VI Congresso da Categoria.
• Agosto: Reunião com a Diretora Superintendente
do Ceeteps.
• Setembro: Posse de novos Diretores de Base do
Sinteps.
• Outubro e novembro: Preparativos para o VI
Congresso da Categoria.
• Dezembro: Realização do VI Congresso Ordinário da Categoria.

2011
Eventos mais importantes:
• Janeiro: Reunião ampliada da Diretoria Executiva para planejamento anual.
• Posse dos Diretores Regionais do Sinteps, eleitos
em dezembro.
• Fevereiro: Protocolo da Pauta de Reivindicações
dos trabalhadores para a data-base de 2011 junto à
Casa Civil do governo do Estado.
• Sinteps participa do Congresso da AFUSE.
• Março: Protocolo da Pauta de Reivindicações
junto à Superintendência do Ceeteps.
• Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento.
• Início das visitas às unidades para deliberação
sobre a “Marcha em Defesa da Educação Profissional e Tecnológica” e a Greve, aprovados no
Congresso da Categoria.
• Abril: Abordagem do governador na ETEC Carapicuíba para reforçar reivindicações da categoria.
• Posse de novos Diretores de Base.
• Realização de rodadas de assembleias setoriais
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A vigorosa greve de
2011: A categoria
mostrou sua capacidade de luta

para deflagração da greve geral.
• Maio: Suspensa a “Marcha em Defesa da Educação Profissional e Tecnológica”.
• Estendido o prazo para as assembleias setoriais.
• 10 de maio: Assembleia geral de aprovação da
greve da categoria.
• 13 de maio: Ato de lançamento da greve geral da
categoria.
• 18 de maio: Primeira reunião de negociação.
• 20 de maio: Passeata na Avenida Paulista.
• 25 de maio: Audiência pública e ato na Assembleia Legislativa (Alesp).
• 31 de maio: Comando de Greve é recebido pelo
Colégio de Líderes da Alesp.
• 7 de junho: Reabertura das negociações.
• 13 de junho: Assembleia delibera pela suspensão
da greve, face os compromissos assumidos pelo
governo.
• Julho: Reuniões com o governo e com a base da
categoria para a discussão da proposta de nova
carreira.
• Julho: A Diretoria representou o Sinteps na posse da Diretoria da Apeosp.
• Agosto: Seminários regionais para a discussão da
nova carreira.
• Agosto: Tramitação do projeto de lei de reestruturação de cargos e salários como resultado da
greve.
• Setembro: Assembleia geral de encerramento da
greve.
• Sinteps faz palestra em conferência organizada
pela Apeoesp.
• Sinteps participa de seminário promovido pela
UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas).
• Outubro: Sinteps realiza seminário online sobre a
proposta de nova carreira.

• Sinteps participa da
III Conferência Estadual das Mulheres;
do Fórum Estadual de
Educação (discussão
do Plano Estadual de
Educação).
• Início das atividades
do Comitê Organizador do II Fórum Mundial de
Educação Profissional e Tecnológica. O Sinteps
integra o Comitê.
• Lançamento da campanha pelos 10% do PIB
para a educação.
• Novembro: Cobranças sistemáticas sobre a nova
carreira e dos direitos dos trabalhadores, conforme
publicação de Boletim Sinteps nº 35, de dezembro
de 2011.
• A Diretoria representou o Sinteps no Congresso
da Apeoesp em dezembro de 2011.
• 13 de dezembro: Festa de 18 anos de fundação
do Sinteps.
• Lançamento da revista comemorativa dos 18
anos do Sinteps.

2012
Eventos mais importantes:
• Janeiro: Reunião ampliada da Diretoria para
planejamento anual.
• Abordagem do Secretário de Desenvolvimento
na FATEC Baixada Santista, para reforçar as reivindicações da categoria.
• Posse de novos Diretores Regionais.
• Fevereiro: Fechamento da Pauta de Reivindicações da Categoria.
• Março: Protocolo da Pauta de Reivindicações
junto à Superintendência.
• Greve Nacional pela Lei do Piso.
• Participou e organizou o lançamento regional
do II Fórum Mundial de Educação Profissional e
Tecnológica em São Paulo.
• Protocolo de Ofício ao Conselho Deliberativo do
Centro, reivindicando eleições diretas para a sucessão aos cargos de Diretor e Vice-Diretor Superintendente do Ceeteps.
• 9 de abril: O Sinteps participa do “Abraço ao
Edifício Paula Souza”, organizado conjuntamente
com o CA XXIII de Abril, da Fatec SP.
• Sinteps participa com delegação de 58 trabalhadores no XXI CONFASUBRA, em Poços de Caldas,
Minas Gerais.
• 16 de abril: Reunião com a Secretaria de Desen-
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volvimento e compromisso de anunciar
reajuste até o final do mês.
• Maio: Início dos seminários online sobre os pontos de reivindicação da database. 1º debate sobre a “Democratização
das instâncias de poder do Ceeteps”.
• 28 a 31 de maio: Sinteps participa
ativamente do II Fórum Mundial de
Educação Profissional e Tecnológica, em
Florianópolis - Santa Catarina.
• Junho: A Diretoria Executiva fez
emendas e acompanhou na Alesp o projeto de lei dos 10,02%.
• O Sinteps participou da audiência
pública na Alesp sobre “A criminalização dos movimentos sindical e estudantil
nas universidades estaduais paulistas e o
financiamento das universidades estaduais paulistas e do Centro Paula Souza”.
Participou do Encontro Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico - ENET 2012
• Julho: Continuou acompanhando o
projeto de lei dos 10,02%.

Período de batalhas
e conquistas
Além de congressos, seminários
e debates realizados pelo Sinteps, participamos de atos, palestras, seminários,
encontros e congressos promovidos por
entidades parceiras, sempre na luta por
melhores condições de trabalho e salário,
bem como em defesa do ensino público,
gratuito e de qualidade.
Em 2011, realizamos uma greve
muito participativa e com resultados
importantes para a categoria.
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 Ceeteeps;
na organização sindical, no trabalho de
base e no fortalecimento da entidade.
Toda a execução financeira foi
acompanhada por reuniões regulares do
Conselho Fiscal; todo o trabalho político
foi discutido e formulado pelo Congresso da Categoria ou pelo Conselho de
Diretores de Base (CDB).
A avaliação da Diretoria é que
a atual gestão está sendo desenvolvida
com êxito, tanto pela ação da Diretoria
Executiva, Diretoria Regional e Conse-
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lho de Diretores de Base, quanto pela
participação da categoria. Muitas lutas
importantes foram travadas; outras ainda estão a caminho. Acreditamos que,
juntos, novas conquistas obteremos.

Atividades rotineiras
Nos três anos de mandato,
foram realizadas:
- Reuniões mensais da Diretoria Executiva e Diretoria Regional.
- Reuniões mensais do Conselho de
Diretores de Base (CDB).
- Reuniões trimestrais do Conselho
Fiscal.
- Participação nas reuniões mensais do
Conselho Deliberativo do Ceeteps.
- Acompanhamento dos projetos
de leis de interesse da categoria, na
Alesp.
- Acompanhamento jurídico e administrativo aos filiados.
- Participação em reuniões periódicas
do Fórum das Seis.
- Participação em reuniões bimestrais
do Conselho Universitário da Unesp.
- Participação em audiências públicas
da na Assembleia Legislativa para
debate da LDO e LO, juntamente com
visitas à unidades para reuniões com
os trabalhadores.
- Realização de assembleias ordinárias
anuais para discussão e votação do Balanço Geral (financeiro) e para discussão e votação do orçamento do Sinteps
para o ano seguinte

Publicações rotineiras
e materiais especiais
- Boletins informativos (impressos e
eletrônicos).
- Jornais do Sinteps.
- Confecção de brindes, agendas e
calendários para os filiados.
- Em 2011, confecção da Revista dos 18
anos do Sinteps.

Situação Financeira
- Apurado superávit nos exercícios de
2009, 2010 e 2011, conforme balancetes
divulgados regularmente pela entidade. Em 2012, ainda sem fechamento.
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Seja um Diretor de Base do Sinteps.
Inscrições encerram-se em 15/8

O

Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula
Souza, o nosso Sinteps, tem sua direção composta por três instâncias: Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Diretor de Base (CDB). No caso das duas primeiras, houve eleições
em 2009 e os companheiros eleitos ficam nos cargos até 2012.
Para o CDB, de acordo com o estatuto do Sindicato,
são realizadas eleições juntamente com o pleito para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. A diferença é que, feito isso,
a cada seis meses o Sinteps realiza eleições complementares,
para aquelas unidades que ainda não conseguiram preencher
o total de diretores de base a que têm direito. Portanto, em
agosto de 2012 termina o mandato de todos os atuais diretores
de base do Sinteps, independentemente da data em que foram
eleitos. Para permanecer nos quadros do CDB, todos devem
se candidatar novamente.
Todas as unidades (ETECs e FATECs) têm direito a
eleger diretores de base, em quantidade proporcional ao seu
número de filiados. As eleições acontecem nos dias 29 a 31/8.
Tendo em vista a grande distribuição geográfica do
Centro, o diretor de base tem uma função muito importante na organização da categoria. Cabe a ele ser o elo entre os
trabalhadores e o Sindicato, repassar informações, preparar
assembleias e reuniões, conversar com os colegas... enfim,
trabalhar pela organização e mobilização da unidade, sempre tendo em vista os interesses da categoria. Periodicamente, eles participam de uma reunião do CDB em São Paulo, na
sede do Sinteps, que delibera propostas para serem ser postas
em prática pela Diretoria Executiva.
Como fruto das lutas da categoria, os companheiros
eleitos têm resguardados todos os seus direitos, como é o caso
do efetivo exercício nos dias de reunião. Além disso, todas as
despesas de locomoção e transporte são pagas pela entidade.
Quem pode de se candidatar
Para se candidatar, o filiado tem que contar, na data
do registro da candidatura, no mínimo com três meses de filiação ao Sindicato, ter contrato por prazo indeterminado ou
ter sido contratado mediante aprovação em concurso público.
É preciso estar em dia com as mensalidades sindicais. O Diretor de Base é eleito pelos filiados da sua unidade.
Os interessados em se candidatar devem preencher a
ficha de inscrição e remetê-la à sede do Sindicato por fax (113313.128 ou 3313-5385) ou e-mail (secretaria@sinteps.org.br)
até o dia 15/8/2012.

Confira no site

Em www.sinteps.org.br (no link “Eleições Sinteps 2012”)
obtenha a ficha de inscrição, confira o calendário completo do
pleito e as unidades que devem realizar eleição, com o número
de diretores a que têm direito.
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