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De 8 a 10 de outubro

Fortaleça o Sinteps!
Vote nas eleições para a Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal

Vamos comemorar juntos
o Dia dos Professores e o Dia dos
Servidores Públicos. Na pág. 3, veja
convite para o tracidional evento
promovido pelo Sinteps.

Novos
Diretores de
Base tomam
posse. Confira
na página 3

Nosso Sindicato está
em processo eleitoral.
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.
Na página 2, confira os detalhes sobre a eleição
e participe. Vamos fortalecer a nossa entidade
representativa.

Sinteps patrocina
novas ações.
Informe-se. Lute por
seus direitos

Na página 4,
veja detalhes
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Fortalecer o Sindicato

Eleições no Sinteps acontecem de
8 a 10 de outubro e terão chapa única
A chapa “Resistência e Luta”

O

nosso Sindicato está em processo
eleitoral. Nos dias 8 a 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.
Assim como ocorreu nos pleitos anteriores, somente uma chapa inscreveu-se para a
disputa: a chapa “Resistência e Luta” (confira os
membros ao lado).
Votar é um direito dos trabalhadores
sindicalizados. Por isso, a Comissão Eleitoral
Central, eleita em assembleia, preparou todo
o processo para que os trabalhadores exerçam
plenamente este direito.

Calendário eleitoral

8 a 10/10: Votação.
24/10: Apuração dos votos.
25/10: Divulgação dos resultados.
29/10: Recursos.
31/10: Resultado dos recursos.
1º/11: Homologação dos resultados da eleição.
27/11: Posse.

PRESIDENTE: Silvia Elena de Lima (ETEC Jorge
Street)
VICE-PRESIDENTE: Robson Luiz Manfredi
(ETEC São Mateus)
SECRETÁRIA GERAL: Neusa Santana Alves
(ETEC Júlio de Mesquita)
SECRETÁRIO POLÍTICO/ADM.: Renato de
Menezes Quintino (FATEC-São José dos Campos)
TESOUREIRA GERAL: Denise Rykala (ETEC
Júlio de Mesquita)
SECRETÁRIO FINANCEIRO: Rafic Nassin
Filho (ETEC João Baptista de Lima Figueiredo)
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Salvador dos
Santos Filho (ETEC Júlio de Mesquita)
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Margarete Maria
Moises Angeli (ETEC Elias Nechar)
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Mauro Machado
de Oliveira (ETEC Martin Luther King)
DIRETOR DE CULTURA, LAZER E ESPORTES: Gilberto Arantes de Freitas (ETEC Martin
Luther King)
DIRETORA DE ASSUNTOS PARA O TRABALHADOR APOSENTADO: Gertrudes Ap.
Lopes Pereira (ETEC João Gomes de Araújo)

SUPLENTES:
1. Eros Schettini Roman (ETEC Elias Nechar)
2. Marcos Lucas Ronchi Mendes (ETEC Aristóteles Ferreira)
3. Paula Regina da Rocha (FATEC - São Paulo)
CONSELHO FISCAL
TITULARES
1. Paulo Lemos (Administração Central)
2. Rafael dos Santos C. Macedo (ETEC Pedro
Ferreira Alves)
3. Claudio Rodrigues (ETEC Dona Escolástica
Rosa)
SUPLENTES
1. Marcio José Dionísio (ETEC Dr. Carolino da
Motta e Silva)
2. Marcos José de Abreu (ETEC Polivalente de
Americana)
3. Paulo Roberto Murger Nogueira (ETEC Martin
Luther King)

Nova carreira

D

Envie ao Sindicato suas propostas e
sugestões até 30/11/2012

esde que o Centro Paula Souza encaminhou ao Sinteps a sua proposta de carreira
dos trabalhadores do Ceeteps, a categoria vem se
posicionando sobre o tema. A direção do Sindicato já divulgou análises e propostas, inclusive a
partir das contribuições que chegam dos trabalhadores.
Muitas das contribuições pedem:
- A valorização dos trabalhadores;
- O respeito à Lei do Piso Nacional Docente;
- Recuperação das perdas salariais nas tabelas a
serem propostas pelo governo;
- Repúdio à contratação sem concurso prevista
na minuta;
- A possibilidade de ascensão por titulação.

Reunidos no dia 13/9/2012, o Conselho
de Diretores de Base (CDB), a Diretoria Executiva
e a Diretoria Regional do Sinteps deram prosseguimento às análises. Os diretores sindicais pedem aos
trabalhadores que se reúnam nas unidades para
discutir o texto proposto pelo Centro Paula Souza
e as análises elaboradas pelo Sinteps. As contribuições devem ser enviadas até o dia 30 de novembro,
data em que deverá ser fechada a proposta de carreira (com a visão do Sindicato e as contribuições
vindas da categoria) e encaminhada formalmente à
Superintendência do Ceeteps.

Envie suas sugestões

Ainda que sem as tabelas, a “proposta de

minuta de anteprojeto elaborada pelo Ceeteps”
traz as diretrizes da nova carreira.
Reforçando: avalie o texto divulgado
pelo Centro e a análise do Sindicato. Se desejar,
envie sugestões e opiniões para sinteps@uol.
com.br. Elas serão importantes no embate que
teremos com a superintendência e o governo, no
sentido de melhorar a proposta. Fique atento e
mobilizado para construirmos uma carreira digna
e condizente com a qualidade dos serviços que
prestamos à população do estado de São Paulo.
No site (www.sinteps.org.br), na
seção Notícias, acesse a proposta
de carreira do Centro e a análise
elaborada pelo Sinteps
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Organização de base

Sinteps dá posse aos novos Diretores de Base
N

a última reunião da
direção do Sinteps (Executiva, Diretores de Base e Diretores Regionais),
realizada no dia 13/9/2012, tomaram
posse aos novos membros do Conselho de Diretores de Base (CDB)
do Sindicato. Eles foram eleitos nos
dias 29 a 31 de agosto de 2012 e seus
mandatos vão até 2015.
Os Diretores de Base são
muito importantes na estrutura
do nosso Sindicato, que tem uma
vastíssima extensão territorial, com
centenas de unidades espalhadas por
todo o estado. Cabe a eles 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.
Testemunhos
Durante a posse, no dia
13/9/2012, vários Diretores de Base
eleitos usaram a palavra para agradecer pelos votos recebidos e à confian-

ça dos colegas.
Roberto Santos, eleito pela
ETEC Aristóteles Ferreira, na Baixada
Santista, contou que é sindicalizado
desde o início de sua atividade no
Centro e que, após vivenciar experiências importantes, como a greve
de 2011 e a participação no Congresso da Federação de Sindicatos de
Trabalhadores das Universidades
Brasileiras (Fasubra), decidiu ir além.
“Resolvi conhecer de perto a estrutura de direção do nosso Sindicato, ver
o trabalho realizado e contribuir para
aumentar a presença e o reconhecimento da entidade na nossa categoria”, testemunhou. “Sei que o Diretor
de Base é peça chave na relação do
Sindicato com a base e, por isso, quero dar minha parcela de trabalho.”
Deli Silva, da ETEC Zona
Leste, disse que sua candidatura tem
o objetivo de ajudar a melhorar as
condições da unidade e, também,
fortalecer o Sindicato. “Fui ativista na
greve de 2011 e vi como é importante
a organização sindical”, destacou.
Marilde Ap. da Silva, da
ETEC Getúlio Vargas, comemorou
o fato de ter sido eleita junto com a
colega Lúcia Keiko Miura. “A escola
passa momentos difíceis e acredito
que nossa atuação possa melhorar
este quadro”, frisou a nova Diretora.
“Sempre participei das atividades,
mas ainda não havia me candidatado
a nada. Espero contribuir para que
mais colegas conheçam a história e as
lutas do nosso Sindicato e se somem
a elas.”

Vamos comemorar juntos o Dia dos Professores
e o Dia dos Servidores Públicos
O Sinteps convida os filiados para o churrasco em comemoração ao
Dia dos Professores e ao Dia dos Servidores Públicos.
Data: 25/10/2012 (quinta-feira).
Horário: 12h às 16h30.
Local: Solar da Cantareira (Local com piscina)
Saída do ônibus na Praça Coronel Fernando
Prestes, às 11h.
Todos os filiados podem adquirir seu convite pessoalmente,
na sede do Sinteps, ou reservar por telefone (com Cássia,
pelo 11-3313.5385), até o dia 19/10/2012.
Informações sobre custos para convidados acompanhantes,
consulte no site (www.sinteps.org.br).

Parte dos Diretores de Base, logo após a posse, no dia 13/9, em São Paulo

Os eleitos
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Paulo Lemos (Titular)
FATEC-SÃO PAULO
Itamar Tadeu Moll (Titular)
Regina Helena Borges R. Rafael (Titular)
FATEC SOROCABA
Isabel Aparecida de Almeida (Titular)
Sidney Esteve Monteiro (Titular)
FATEC RUBENS LARA
Maria Aparecida de Paula Tavares (Titular)
ETEC CONSELEHEIRO ANTONIO
PRADO
Carlos Roberto de Souza (Titular)
Regina Gut Barros (Titular)
ETEC JOÃO BAPTISTA DE LIMA
FIGUEIREDO
Antonio Carlos Bataglia (Titular)
Luis Fernando Calderam (Titular)
ETEC GETÚLIO VARGAS
Lúcia Keiko Miura (Titular)
Marilde Ap. da Silva (Titular)
ETEC JÚLIO DE MESQUITA
José Aparecido de Barros (Titular)
Zilda Pereira da Silva Ribeiro (Titular)
ETEC FERNANDO PRESTES
Romualdo Emílio (Titular)
FATEC-JAÚ
Edson Siqueira dos Santos (Suplente)
Paulo Albano Burro (Titular)
ETEC PROF. ALFREDO DE BARROS
SANTOS
Ademir Máximo dos Santos (Titular)
ETEC PROF. APRÍGIO GONZAGA
Sirlene Sales Maciel (Titular)
ETEC ARISTÓTELES FERREIRA
Marcos Lucas Ronchi Mendes (Titular)
José Renato Spina Martins (Titular)
Roberto Santos (Titular)
ETEC PROF. AUGUSTO TORTORELO
ARAUJO
Roberto Romeiro da Silva (Titular)
ETEC BENTO QUIRINO
Cristiano Ferreira Costa (Titular)
Renata Ap. C. de Seta (Titular)

ETEC DR. CAROLINO DA MOTTA E SILVA
José Aparecido Sartori (Titular)
Marcio José Dionisio (Suplente)
ETEC CÔNEGO JOSÉ BENTO
Benedito Souza Faria (Titular)
ETEC ELIAS NECHAR
José Carlos do Espírito Santo (Titular)
Hilda Pereira de Oliveira (Suplente)
Miquéias Ferreira de Oliveira (Titular)
ETEC GUARACY SILVEIRA
Nivaldo Ribeiro (Titular)
ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA
SILVEIRA
Adalberto Luiz de Oliveira (Titular)
Felipe Dantas Rodrigues (Titular)
ETEC JOÃO GOMES DE ARÚJO
Claudemir Lazaro Hermegildo (Titular)
Gertrudes Ap. Lopes Pereira (Titular)
Odisael Vieira Siqueira (Titular)
ETEC DR. JÚLIO CARDOSO
Luiz Antonio de Moraes (Titular)
ETEC DR. LUIZ CESAR COUTO
Fabrício dos Santos Cardoso (Titular)
ETEC MARTIN LUTHER KING
Mauro Machado de Oliveira (Titular)
Paulo Roberto Murger Nogueira (Titular)
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Iolanda Nery Toledo Silva (Titular)
Wagner Nieri (Suplente)
ETEC ROSA PERRONE SCAVONE
Tomaz F. L. Fonseca (Titular)
ETEC HORTOLÂNDIA
Carlos Roberto Teixeira (Titular)
ETEC DONA ESCOLÁSTICA ROSA
Claudio Rodrigues (Titular)
Edna Veloso de Medeiros (Suplente)
Maria Tereza Adriani Paiva (Titular)
Renata Duarte Cardoso (Titular)
FATEC-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – PROF.
JESSEN VIDAL
Renato de Menezes Quintino (Titular)
ETEC DRA. MARIA AUGUSTA SARAIVA
Natanael Francisco de Souza (Titular)
ETEC ZONA LESTE
Deli Silva (Titular)
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Sinteps patrocina novas ações.
Informe-se. Lute por seus direitos
O

Sinteps vem
atuando em muitas frentes
para a conquista dos direitos
dos trabalhadores do Centro.
O departamento jurídico do
Sindicato é uma destas frentes, que tem alcançado muitos
resultados positivos.
Recentemente, vencemos a ação contra o Ceeteps
para a implantação do Serviço
de Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) que, no ano
que vem, possibilitará adoecermos sem prejuízos funcionais e financeiros.
A ação de Sexta Parte é outra vitória
importante para a categoria, tendo em vista
que a carreira de 2008 retirou este direito
constitucional dos trabalhadores do Ceeteps.
As ações de Isonomia Salarial, que
recuperam os reajustes salariais do Cruesp
para os trabalhadores do Centro, têm alcançado êxito em mais de 80% e receberam um
forte apoio com o voto favorável da ministra
Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal
(STF), em maio deste ano.
Temos diversas ações de Adicional
de Insalubridade e Adicional de Periculosidade. Porém, muitos funcionários, docentes e
auxiliares de docente que trabalham em áreas
insalubres (mecânica, informática, nutrição,
química, saneamento, enfermagem) ainda
não recebem este adicional e não receberão
sem ingressar com ação judicial. O mesmo se
aplica a funcionários, docentes e auxiliares
de docente que trabalham em áreas perigosas
(elétrica, petróleo e gás). É uma diferença significativa no salário e todos os que têm direito
devem entrar com as ações.
Sobre todas estas ações citadas acima,
consulte informações específicas na seção
de “Notícias” e no link ‘Jurídico’ do site, em
www.sinteps.org.br).

seja desempenhada em Hora
Atividade. Ou seja, queremos
elevar os atuais 20% de Hora
Atividade para 33,33%.
• Reajuste do Cruesp: Muito
embora já possuamos as ações
de Isonomia Salarial, é possível pleitear os últimos cinco
anos de reajuste do Cruesp.
Todos os trabalhadores do
Ceeteps que NÃO tenham ação
de isonomia salarial podem
entrar com esta ação. Aplica-se
também para os que tenham perdido a ação
de Isonomia Salarial definitivamente e não
possam entrar com as Ações Rescisórias.
• Medida Cautelar para impedir o desligamento na aposentadoria: Temos várias ações
reivindicando a reintegração dos trabalhadores aposentados que foram demitidos pelo
Ceeteps. A medida cautelar visa proteger os
“aposentandos”, para que não sejam demitidos ao se aposentarem.
• URV: Em 1994, os salários não foram corretamente reajustados na sua transformação
para URV. Como a transformação correta
geraria atualmente um salário maior, a ação
pede a atualização dos salários corretamente.
• Desvio de Função: Há inúmeros trabalhadores no Ceeteps em desvio de função (concursados para uma função, mas, na verdade, exercendo outra, sem receber o salário da função
desempenhada). O objetivo da ação é reivindicar as diferenças salariais entre a função de
concurso e a função efetivamente exercida.

Importante

Lembramos que, para os trabalhadores
sindicalizados, não há qualquer custo na entrada das ações movidas pelo Sindicato. Inclusive,
há muito tempo vimos usando a estratégia de
ajuizar as ações nas cidades onde os trabalhadores exercem suas atividades, para garantir
uma diversificação nos julgamentos, aumentando as chances de vitória das ações.
Novas ações propostas
Lembramos, também, que NINGUÉM
Na mesma linha de trabalho, iniciarepode
assegurar
100% de vitória em todas as
mos uma série de novas ações judiciais:
ações
propostas,
sob pena de estar iludindo o
• Lei do Piso Nacional: Apesar de já concliente.
Mas
o
Sinteps
pode assegurar a seus
tarmos com uma ação coletiva em trâmite,
filiados
que
todas
as
ações
sob nossa respondaremos início a ações individuais sobre o
sabilidade
são
tratadas
com
profissionalismo,
tema. Têm direito os professores das ETECs.
são
recursadas
até a última
A ação pede que 1/3 da carga horária docente
instância possível e tramitam sem qualquer custo
para o trabalhador sindicaExpediente
lizado, que somente pagará
Órgão Informativo do Sindicato dos Trabalhadores do Ceeteps, do Ensino Público Estadual
1% do valor que receber, no
Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de SP.
final da ação.
Praça Coronel Fernando Prestes, 74 - Bom Retiro. Cep 01124-060 - São Paulo - SP.
Endereço para correspondência: Caixa Postal 13.850, Cep 01216-970 - SP/SP
Fones: (11) 3313-1528 e (11) 3313-5385. E-mail: sinteps@uol.com.br Site: http://www.sinteps.org.br
Jornalista Resp.: Bahiji Haje (MTb 19.458 - bah0609@bol.com.br)
Tiragem: 2.600 exemplares
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Após rompimento
do convênio pela
Intermédica, Sinteps
busca alternativas que
favoreçam os filiados
A Intermédica Sistemas de Saúde decidiu, unilateralmente, romper o contrato que
mantém com o Sinteps. Com isso, a partir do
dia 14/10/2012 o atendimento estará suspenso. A empresa informou o Sinteps sobre sua
decisão por meio de carta, que você confere no
site do Sinteps (www.sinteps.org.br).
Para tomar esta medida, a Intermédica
ampara-se no contrato de prestação de serviços
que, segundo a empresa, vem lhe causando “alto
prejuízo”, de acordo com os relatórios de utilização do nosso grupo.
Os diretores do Sindicato tentaram argumentar com a empresa, a fim de realinhar os
preços e manter o contrato, mas a Intermédica
mostrou-se irredutível, de forma que não há mais
o quê fazer.
O Sinteps enviou correspondência aos
usuários, datada de 24 de agosto de 2012, solicitando a devolução das carteirinhas do referido
convênio, para que não tenhamos que pagar multas referentes ao não cumprimento das cláusulas
contratuais. O usuário deve devolver a carteirinha até o dia 21/10/2012. Para envio, deve ser
usado o envelope carta resposta do Sinteps, que
seguiu em anexo à carta (não é necessário selar).
O Sinteps informa que, caso exista algum
usuário em tratamento, deve procurar o departamento jurídico da entidade. Neste caso, os advogados entrarão com ação judicial, a fim de solicitar a continuidade do tratamento.
Sobre a cobrança de outubro, será parcial, referente aos 14 dias do mês. Caso o usuário não queira permanecer no convênio até
outubro, deve informar o Sindicato, para que
não haja cobrança.

Alternativas

Além de disponibilizar seu departamento jurídico aos filiados que se sintam prejudicados pelo medida de rompimento adotada pela
Intermédica, o Sinteps pesquisou alternativas
possíveis para outros convênios. Uma boa opção
encontrada é a Unimed Central Nacional.
A corretora Cátia Wellausen, que mantém um trabalho voltado ao Sinteps, no sentido
de encontrar novas opções de convênios, dispõese a dar um atendimento personalizado aos nossos filiados. Para consultá-la, os contatos são os
seguintes:
E-mail: catia.wellausen@qualicorpcorretora.com.
Telefones: (11) 3017-0297, 9206-7964, 7998-7964.

