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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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Data-base 2012

Secretário de Desenvolvimento e Superintendente assumem
compromisso de divulgar reajuste anual no dia 27 de abril

A

pós ter sido adiada por duas vezes, ﬁnalmente
aconteceu, nesta segunda-feira, 16/4, a reunião
entre Sinteps, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Superintendência do
Ceeteps. Estavam presentes o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paulo Alexandre Barbosa, a superintendente e o
vice-superintendente do Ceeteps, respectivamente os
professores Laura Laganá e César Silva, entre outros
assessores do governo.
Barbosa informou que ainda não tinha proposta concreta a apresentar à categoria, mas que a Secretaria e a Superintendência assumiam o compromisso de
ﬁrmar o reajuste anual em nova reunião, agendada para
o dia 27 de abril. Ou seja, o secretário e a superintendente comprometem-se a responder ao item 1 da nossa
pauta de reivindicações econômicas (veja ao lado).
Para os demais itens (inclusive a recomposição das
perdas salariais e o resgate de perdas históricas), ambos
aﬁrmam que estão se “empenhando para dar resposta o
mais breve possível”.
Em relação ao novo plano de carreira, a professora Laura informou que a proposta formatada pelo
Ceeteps continua em poder da Secretaria de Gestão,
que deverá se reunir com a Secretaria de Desenvolvimento e a Superintendência para tratar do assunto no
dia 19 de abril. A superintendente comprometeu-se a
repassar o andamento das discussões ao Sindicato.

Assembleias setoriais
No ano passado, ﬁzemos uma greve combativa, que conseguiu fazer o governo se mexer. No
entanto, ainda temos muito a conquistar. Se queremos
avançar, temos que nos mobilizar.
Reunida no dia 29 de fevereiro, a direção
do Sinteps (CDB, diretores regionais e executivos)
já havia aprovado um calendário de mobilização
e organização da categoria para a data-base 2012,
com a produção de vários materiais agitativos (car-

tazes, folhetos, adesivos).
Foi indicado às unidades que realizassem assembleias setoriais no período de 16 a 20 de abril, para
avaliar o resultado das reuniões de negociação ocorridas até o momento (1/3 e 16/4) e debater os rumos do
movimento.

Corrente do bem
Vamos repetir o que deu certo em 2011:
nas unidades onde não há representantes do Sinteps,
converse com os colegas e organize as atividades da
campanha. Seja voluntário na corrente do bem e impulsione a organização em seu local de trabalho. Para
mais orientações, escreva para sinteps@uol.com.br.

Os itens salariais na nossa Pauta
ITEM 01 – REAJUSTE SALARIAL -

Reajuste dos salários vigentes em março de 2012, mediante
aplicação de índice de reajuste salarial de aproximadamente 6% (ICV/Dieese de março/2011 a fevereiro/2012)
linear e idêntico para os trabalhadores do CEETEPS,
que representa a inﬂação oﬁcial medida pelo DIEESE
no período de março de 2011 a fevereiro de 2012.

(A Secretaria de Desenvolvimento e o Ceeteps prometem responder somente a este item na reunião de 27 de
abril).

ITEM 02 – RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS – Reajuste de 12% para os do-

Sinteps foi presença marcante
no XXI Confrasubra
Com 58 delegados, eleitos em assembleias realizadas em todo o estado, o
Sinteps foi uma das maiores bancadas presentes ao XXI Congresso da Federação dos
Trabalhadores em Universidades (Fasubra).
O XXI Confasubra reuniu cerca de 1.100
pessoas em Poços de Caldas, no período de
10 a 15 de abril.
Nossos delegados defenderam uma
maior atenção da Federação aos problemas e
lutas que se desenrolam no ensino técnico e
tecnológico. Ao ﬁnal do evento, houve a eleição da nova direção da entidade. Temos três
representantes eleitos: Neusa Santana Alves
foi eleita titular da Coordenação de Estaduais, enquanto Silvia Elena de Lima e Robson
Manfredi ﬁcaram com a suplência das Coordenadorias de Educação e de Raça e Etnia.
A avaliação dos delegados do Sinteps
é que, embora desorganizado, o XXI Confasubra marcou uma etapa importante na nossa
luta por fortalecer as bandeiras da educação
proﬁssional e tecnológica no país.

centes; 10% para os auxiliares de docente e 5% para
os administrativos, para recompor as perdas do não enquadramento automático para todos em junho de 2011,
retroativo a junho de 2011. Reajuste de 7% para os trabalhadores administrativos que tiveram equivalência salarial com a Lei 1080/2008, retroativo a junho de 2011.

ITEM 03 – RESGATE DAS PERDAS HISTÓRICAS – Reajuste em março de 2012 (88,14%
para os professores e 103,38% aos funcionários), para
recompor as perdas históricas da categoria pela não
aplicação dos reajustes do CRUESP, desde 1996.

Parte dos delegados do Sinteps durante o
XXI Confasubra
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Campanha pela democratização
Sinteps protocolou ofício questionando processo sucessório
A campanha pela democratização das estruturas de poder
do Centro Paula Souza teve novos
capítulos. Um deles foi o ato público promovido pelo Sinteps e o
Centro Acadêmico XXIII de Abril
(dos estudantes da FATEC/SP),
conforme mostra matéria ao lado.
O outro foi a entrega de um ofício
ao Conselho Deliberativo (CD) do
Centro, em março.
O documento ressalta que
neste ano desenrola-se o processo
sucessório no Ceeteps, com o ﬁm do
mandato da professora Laura Laga-

ná. Lembrando que já houve época
em que os dirigentes do Centro eram
escolhidos diretamente pela comunidade, o Sinteps reivindica uma
mudança radical nas regras da sucessão: nada de escolha entre quatro
paredes, feita pelo CD e homologada
pelo governador do estado. Queremos eleições diretas e paritárias, ou
seja, peso igual para professores,
funcionários e estudantes.
Chega de meia dúzia de
iluminados decidirem em nome de
200 mil pessoas, total estimado da
nossa comunidade atualmente.

O ato contou com a presença de
estudantes e trabalhadores.
Ao lado, fala a presidente do
Sinteps, Neusa Santana Alves

Abraço ao Edifício Paula Souza
Sinteps e CA XXIII protestaram contra a intenção do
governo de doar o prédio histórico paulistano
No dia 9 de abril de 2012, o
projeto de concepção do Centro Paula Souza (Ceeteps) fez 43 anos. É por
este motivo que o Sindicato dos Trabalhadores do Ceeteps (Sinteps) e o
Centro Acadêmico XXIII de Abril
(que representa os estudantes da FATEC/SP) escolheram esta data para
realizar um abraço ao Edifício Paula
Souza. Muitos estudantes e trabalhadores atenderam ao chamado da
entidade e promoveram uma bela
manifestação, que culminou num
grande abraço ao prédio.
O prédio onde ﬁca a Administração do Ceeteps leva o nome de
Edifício Paula Souza em homenagem ao ilustre engenheiro e político
Antônio Francisco de Paula Souza,
fundador da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, a Poli.
Em razão do seu papel histórico, o
prédio foi tombado e integra o patrimônio histórico e cultural do estado
de São Paulo. O Edifício ﬁca na praça Coronel Fernando Prestes, ao lado
da estação Tiradentes do Metrô.
“Foi neste Edifício que a
Poli teve origem. Foi neste Edifício
que a FATEC/SP teve origem. Foi
neste Edifício que o Ceeteps teve
origem. Só que, agora, querem rasgar a história e doar o Edifício a uma

secretaria qualquer”, disse Neusa
Santana Alves, presidente do nosso
Sindicato, falando ao microfone.
As entidades foram informadas de que há planos do governo
paulista de tirar a administração do
Ceeteps do Edifício Paula Souza e
levá-la para um novo complexo na
região da Luz. “Consideramos isso
um erro histórico, mas a história não
tem muitas regalias no atual governo.
Além do erro histórico, cometem um
erro político, tendo em vista a localização privilegiada do Edifício”, prosseguiu Neusa. “O problema é que, ao
deixar as instalações do Edifício Paula Souza, a administração do Ceeteps
pretende doá-las a outras secretarias
que já se mostraram interessadas ou,
o que é pior, há rumores de que a beneﬁciada seria a Fundação Instituto
de Administração, a FIA, que é uma
entidade privada.”
O Sinteps e o Centro Acadêmico lembram que, antes de ser sede
das instalações do Ceeteps, o Edifício
Paula Souza foi da FATEC/São Paulo. “Portanto, é a FATEC/SP que tem
que ﬁcar com o prédio”, defendem.

Redemocratização
O ato também defendeu a
bandeira da redemocratização das
estruturas de poder do Centro Paula
Souza. A reivindicação é que a comunidade acadêmica tenha o direito de
eleger seus representantes (superintendente, vice-diretor superintendente, diretores de ETECs e FATECs) de
forma direta e paritária (igual peso
para professores, funcionários técnico-administrativos e estudantes).
Atualmente, os postos de superintendente e de vice são deﬁnidos pelo
Conselho Deliberativo do Ceeteps,
com a canetada ﬁnal do governador
do estado.
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