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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).
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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Mais uma mentira contra os trabalhadores do Centro

''

Revisão das carreiras ficou a gosto dos tucanos
Em reuniões formais com a diretoria do

Sinteps, a superintendente do Centro, professora Laura Lagná, afirmou categoricamente que
tinha autorização do governador para proceder
a revisão nas carreiras do pessoal administrativo e docente do Ceeteps e que isso ocorreria no
mês de agosto. Já estamos no final de setembro
e, até o momento, absolutamente nada ocorreu.
O Sinteps tentou agendar nova reunião
com a Superintendência, mas não teve êxito.
Também vem cobrando, insistentemente, a
realização de uma audiência com o secretário
de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, mas
ele se recusa a atender o Sindicato, legítimo
representante dos servidores e professores das

ETEs e FATECs, que tanto servem aos propósitos
eleitorais dos tucanos.
E então, professora Laura, o que a senhora tem a dizer aos trabalhadores? O mínimo
que se espera é uma posição formal e pública
sobre o assunto.
Para lembrar
No início do ano, o Sinteps enviou à Superintendência um documento com um conjunto de
propostas para a revisão da carreira de servidores,
docentes de ETEs e docentes de FATECs. O teor
das reivindicações já foi divulgado em boletins
anteriores. Para relembrar, confira matéria na
seção “Notícias” do site (www.sinteps.com.br).

Reunião do CDB indica:

Sem resposta do governo,
vamos intensificar a
mobilização agora e
preparar a greve para o
início de 2010

Reposição de aulas

Sinteps ajuíza ação civil pública para garantir
direitos dos trabalhadores do Centro
O processo de reposição de aulas por
conta do prolongamento do recesso, em função
da gripe H1N1, está gerando transtornos e
prejuízos aos trabalhadores do Centro. Embora
o Conselho Estadual de Educação (CEE) tenha
indicado a reposição de atividades para complementar as 800 horas letivas anuais (e não
200 dias), até com atividades extra-classe e via
Internet, não é isso o que vem acontecendo nas
ETEs e FATECs do Centro. Em muitos casos, os
professores estão ficando sem intervalo de
almoço/jantar e repondo aos sábados, sem o
recebimento de horas extras.
O Sinteps tentou exaustivamente negociar com o Centro este problema, mas não teve
retorno. Assim, para garantir o direito dos
trabalhadores e evitar punições àqueles que, em
razão de outros compromissos profissionais ou
de atualização, não possam cumprir a reposição, o Sindicato protocolou denúncia nas
Delegacias Regionais do Trabalho. Ao mesmo
tempo, ajuizou ação civil pública contra as
condições ilegais de reposição.
Nos documentos apresentados à justiça,

o Sinteps explica que o empregador indicou às
unidades que façam “pré e/ou pós aula”,
aumentando o tempo delas em 10 minutos para
cumprir a carga horária dos 13 dias letivos
suspensos. Ocorre que isso inviabiliza o horário
de almoço e/ou jantar dos professores, que são
todos contratados pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho, desrespeitando a legislação que prevê o intervalo mínimo de uma hora
entre os turnos de trabalho.
Outra possibilidade oferecida pelo
empregador foi a utilização dos sábados para a
reposição das aulas, porém, sem o pagamento
das horas extras devidas.
O Sinteps reafirma à justiça que, de
qualquer forma, o trabalhador ficou prejudicado e aqueles que possuem outra atividade
profissional e/ou estejam se aperfeiçoando
através de cursos e programas de atualização,
pós-graduação e outros, não poderão cumprir a
reposição e serão penalizados pelo empregador
com o desconto dos dias e, futuramente, com a
perda de pontuação para avaliação docente,
avaliação de mérito e recebimento de bônus.

Um dos pontos centrais de pauta da reunião do Conselho de Diretores de Base (CDB) do
Sinteps, no dia 25/9/2009, foi a situação da campanha salarial da categoria. A avaliação unânime é que só a mobilização da categoria é capaz
de forçar o governo a negociar com o Sindicato e
atender as reivindicações dos trabalhadores. Motivos para nos mobilizarmos é que não faltam:
- A direção do Sinteps passou o ano tentando
negociar com o governo... e nada!
- A superintendente do Ceeteps, professora Laura Laganá, prometeu a revisão das carreiras para
agosto e, até agora... nada!
- A expansão segue acelerada, mas, para os trabalhadores... nada de reajuste, nada de condições decentes de trabalho.
Quando enviou à Assembleia Legislativa
de SP o projeto de lei que instituiu a carreira dos
trabalhadores do Centro, em 2008, Serra já deixou clara a sua intenção. Segundo ele, a carreira
“resolvia” a situação salarial no Ceeteps até 2011.
Vamos aceitar isso?
A indicação do CDB do Sinteps é ampliar
a mobilização ainda neste ano e preparar a greve para o começo de 2010. Em outubro, em conjunto com o funcionalismo paulista, vamos realizar um ato público para pressionar o governo.
Fique atento às informações!
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Avançar na organização

De 5 a 7 de outubro tem eleições no Sinteps
Chapa “Resistência e Luta” é única na disputa
O Sindicato dos Trabalhadores do Centro
Paula Souza, o nosso Sinteps, está em processo
eleitoral. Nos dias 5 a 7 de outubro, serão eleitos
os companheiros que responderão pela Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal no triênio 2009/2012.
A posse está marcada para 12/11/2009.
A votação ocorrerá das 9 às 21 horas, em
todas as unidades em que haja filiados ao Sindicato. Agora, é com você, filiado! Vamos fortalecer
a nossa entidade!

Os candidatos
A Chapa “Resistência e Luta”, única a se
inscrever no processo, é composta pelos seguintes companheiros:
Presidente: Neusa Santana Alves - ETE Júlio de Mesquita
Vice-presidente: Salvador dos Santos Filho - ETE Júlio de
Mesquita
Secretária Geral: Silvia Elena de Lima - ETE Jorge Street
Secretário Político-Administrativo: Gilberto A. de Freitas ETE Martin Luther King.

Tesoureira Geral: Denise Rykala - ETE Júlio de Mesquita.
Secretário Financeiro: Rafic Nassin Filho - ETE João
Baptista de Lima Figueiredo.
Secretária Executiva: Margarete Maria Moises Angeli ETE Elias Nechar.
Secretário Executivo: Edison de Lima Franco - ETE
Presidente Vargas.
Secretária Executivo: Gertrudes Ap. Lopes Pereira - ETE
João Gomes de Araújo.
Suplentes:
Eros Schettini Roman - ETE Elias Nechar.
Wilson Agostinho Filho - ETE Rubens de Faria e Souza.
Robson Luiz Manfredi - Presidente Vargas.
CONSELHO FISCAL
TITULARES:
Paulo Lemos - Administração Central.
Márcio José Dionísio - ETE Dr. Carolino da Motta e Silva.
Ana Zita Paiva - ETE Júlio de Mesquita.
SUPLENTES:
Alexandre Augusto da Silva - ETE Lauro Gomes.
Maria Aparecida Miranda - Administração Central.
Regina Helena Borges R. Rafael - FATEC- SP.

Organização de base

Novos membros do CDB
tomam posse
Os novos membros do Conselho de Diretores de Base do Sinteps (CDB) tomaram posse no
dia 25 de setembro. Eles foram eleitos no pleito
realizado nos dias 24 a 26 de agosto. A posse aconteceu durante a reunião ordinária do CDB.
Alguns dos eleitos fizeram uso da palavra
para saudar os colegas e reafirmar seu compromisso com a categoria. “Participo da organização
sindical dos trabalhadores do Ceeteps desde 1989
e me sinto sempre estimulado a prosseguir, pois
sei que podemos até perder algumas batalhas, mas
nunca desistimos daquilo em que acreditamos”,
disse Adalberto Luiz de Oliveira, eleito pela ETE
Prof. Horácio Augusto da Silveira. Para Edison de
Lima Franco, eleito pela ETE Presidente Vargas,
“o espírito de luta sempre se renova, pois nosso
objetivo é nobre, em prol de melhores condições
de vida e de trabalho para a categoria”.

Deputados aprovam terceirização dos hospitais públicos
A Assembleia Legislativa
de SP (Alesp) aprovou, no dia 2/
9, projeto de lei (PLC 62/2008)
que permite a terceirização dos
hospitais públicos paulistas.
Transformados nas chamadas “organizações sociais” (ou
entidades privadas sem fins lucrativos), os
hospitais poderão destinar uma cota dos atendimentos em até 25% para pacientes particulares e
com planos de saúde, mediante a cobrança dos
serviços prestados. O projeto também flexibiliza a
gestão dos recursos financeiros e humanos dos
hospitais, removendo obstáculos jurídicos que
dificultam o corte de gastos, dispensando-os da
necessidade de licitações e realização de concursos públicos para contratações de pessoal, e
facilitando o processo de demissões.
Entidades do funcionalismo e o Minis-

40 anos do Ceeteps

Serra deixa deboche
de lado e antecipa
uso eleitoral
exaustivo do Centro
Confira notícia em
www.sinteps.com.br

tério Público estão questionando a aprovação do projeto e prometem ingressar na
justiça contra ele assim que o governador
sancioná-lo.

Atenção
O Sinteps está atento a este debate. A
aprovação do PLC 62/2008 mostra que o
governo tucano está decidido a colocar em
prática a íntegra de seu projeto para os
serviços públicos. Não é novidade para
ninguém, por exemplo, que a intenção de Serra e
Cia. é desvincular o Centro Paula Souza da Unesp
e, em seguida, privatizá-lo. Transformar o Ceeteps
numa “organização social”, a exemplo do que está
sendo feito com os hospitais públicos, pode ser a
forma pretendida.
Acompanhe as informações através dos
boletins e do site do Sinteps.

24/10 tem festa no Sinteps
Em comemoração ao Dia dos Professores e ao Dia dos Funcionários
Públicos, o Sinteps realiza uma festa no dia 24/10, sábado. Vai ser
no Solar da Cantareira, em SP, com saída do Sindicato às 10h e
retorno às 16h30. Os filiados interessados em participar devem
adquirir o convite na sede. Confira
mais detalhes em www.sinteps.org.br

Expediente
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Parte dos novos Diretores de Base do
Sinteps, no dia da posse

Os eleitos
Administração Central: Paulo Lemos.
FATEC-SP: Celso Luiz Mendes Tojo, Itamar Tadeu Moll e
Regina Helena B. R. Rafael.
ETE João Baptista de Lima Figueiredo: Luiz Gonzaga
Valdecioli.
ETE Lauro Gomes: Alexandre Augusto da Silva e José
Altino T. Melo.
ETE Jorge Street: Luís Arnaldo de Almeida.
ETE Júlio de Mesquita: José Aparecido de Barros e Zilda
Pereira da Silva Ribeiro.
ETE Presidente Vargas: Edison de Lima Franco e Luiz
Carlos Soares..
ETE Rubens de Faria e Souza: Deoclécio Damasceno.
ETE Dr. Adail Nunes da Silva: José Carlos Bussadori.
FATEC-Jahu: Geraldo Nunes Machado e Paulo Albano Burro.
ETE Augusto Tortolero Araújo: Roberto Romeiro da Silva
ETE Dr. Carolino da Motta e Silva: Sebastião Alves e
Márcio José Dionísio.
ETE Elias Nechar: José Carlos do Espírito Santo e Hilda
Pereira de Oliveira.
ETE Guaracy Silveira: Nivaldo Ribeiro e Regina Célia B.
Soares.
ETE Prof. Horácio A. da Silveira: Adalberto Luiz de Oliveira.
ETE João Gomes de Araújo: Gertrudes Aparecida Lopes.
Pereira e Claudemir Lazaro Hermenegildo.
ETE Dr. Júlio Cardoso: Luiz Antonio de Moraes.
ETE Eng. Agr. Narciso de Medeiros: Agenor Soares de
Carvalho e Neori Rodrigues Pereira.
ETE de Hortolândia: Carlos Roberto G. Teixeira.

