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Sinteps na rede

Site: www.sinteps.org.br
Facebook: http://www.facebook.com/sindicatodostrabalhadores.sinteps
Twitter: https://twitter.com/SINTEPS1993

J U N T O S , C O N Q U I S TA M O S M A I S !

Data-base 2015

Categoria promove primeira manifestação.
Mobilização garante abertura do diálogo
Dia 13/5 tem mais: vamos parar as escolas por 24 h
A

O primeiro ato da campanha
salarial deste ano, em frente à
administração do Ceeteps

data-base dos trabalhadores do Centro
Paula Souza ganhou impulso nesta terça-feira, 28 de
abril. Caravanas de unidades da capital e do interior
participaram do primeiro ato público da campanha
salarial deste ano. O Sindicato recebeu informes de
paralisação em várias ETECs e FATECs.
E o início efetivo da mobilização trouxe um
primeiro bom resultado: passados quase dois meses
do protocolo da nossa Pauta de Reivindicações, o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação, Márcio França, que também
ocupa o cargo de vice-governador, agendou uma
reunião com a diretoria do Sinteps, para a tarde do
dia 28 de abril. Até então, a reunião havia sido marcada e desmarcada seguidas vezes.

O ato público

Realizado em frente à administração do
Ceeteps, o ato contou com a fala de dirigentes do Sinteps, de trabalhadores e
estudantes de várias unidades.
A presidente do Sindicato, Silvia
Elena de Lima, abriu a manifestação, situando a luta dos trabalhadores do Centro
na conjuntura atual. Ela destacou a tentativa dos governos – federal e estaduais – de
descarregar o ônus da crise econômica sobre os trabalhadores por meio de variadas
medidas de “ajuste fiscal”, como as MPs
664 e 665 (do governo federal), que propõem reduzir benefícios previdenciários;
o contigenciamento de recursos anunciado
pelo governo Alckmin; o projeto que amplia a tercerização, entre outros.
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“Mas os trabalhadores estão respondendo à altura”, disse Silvia, citando
as greves de professores, que acontecem
em seis estados neste momento, inclusive São Paulo. “Se queremos ter conquistas, o caminho é a mobilização”.
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O vice-governador, ao centro, durante
reunião com o Sinteps

A reunião com o
vice-governador

Além do secretário Márcio Franca, compareceram à reunião três representantes do Ceeteps: a superintendente
Laura Laganá, o coordenador de Recursos Humanos Élio Lourenço Bolzani e o
Chefe de Gabinete da Superintendência
Luiz Carlos Quadrelli. Pelo Sinteps,
compareceram Silvia Helena de Lima e
Neusa Santana Alves, da Diretoria Executiva, e

As reivindicações
da data-base

Heriane do Prado e Souza, Diretora Regional da
Baixada Santista.
As representantes do Sindicato expuseram todas as reivindicações que compõem
a Pauta deste ano. O secretário declarou que
considera todas “justas” e que, pessoalmente,
concorda com várias delas, como é o caso da implantação do plano de saúde; da licença de 180

dias para todas as trabalhadoras; da extensão do enquadramento por titulação
em 2016 para os auxiliares de docente e
técnico administrativo (só está previsto
para os professores); da instituição do
terceiro nível para as funções de escolaridade de nível básico, entre outras.
Embora afirmando que irá defendê-las,
fez questão de salientar que a palavra
final caberá ao governador.
França solicitou à superintendência do Centro que faça um estudo
detalhando os impactos financeiros de
todas as reivindicações apresentadas. Quando
tiver isso em mãos, compromete-se a chamar
nova negociação com o Sinteps.
De sua parte, o Sindicato também vai
produzir um estudo com os impactos das reivindicações, para fazer um contraponto ao que for
apresentado pelo Ceeteps.

1) Reajuste de 14,67% + 4,56%, a título de
reposição parcial de perdas, para todos;

2) Abono de R$ 400,00 por três anos seguidos
(2015, 2016, 2017) para os servidores técnico-administrativos, com a incorporação aos
vencimentos no final de cada ano;

3) Implantação do Plano de Saúde Institucional aprovado na carreira em 2014;

4) Implantação do auxílio alimentação de
R$ 800,00 para todos;

5) Implantação do auxílio combustível;
6) Implantação do auxílio creche;
7) Licença maternidade de 180 dias para
todas;

8) Revisão da Carreira implantada em 2014:

enquadramento por titulação em 2016 para
todos: professores (já previsto) auxiliares de
docente e técnicos administrativos; instituição
do 3º nível para as funções de escolaridade de
nível Básico; implantação da jornada para os
docentes; fim das avaliações de desempenho;
fim do interstício para as titulações; política
salarial (retorno da aplicação dos índices de
reajuste salarial definidos pelo Cruesp).

9) Democratização da instituição, com eleição
direta e paritária para todos os cargos eletivos
do Ceeteps.
Confira os detalhes da Pauta de
Reivindicações 2015 em
www.sinteps.org.br, no item
“Data-base 2015”

Ampliar a mobilização!
13/5 é dia de greve de 24 horas nas escolas
No calendário de mobilização aprovado pelo Conselho de Diretores de Base
(CDB) do Sinteps, o próximo passo na mobilização é uma greve de 24 horas em 13 de
maio, com a realização do segundo ato estadual da campanha salarial. A concentração será na sede do Sinteps (campus da FATEC/SP), às 14 h, seguindo em passeata
até a administração do Centro Paula Souza. Este ato será realizado em parceria com
as entidades estudantis do Ceeteps, com ênfase nas reivindicações da data-base e na
redemocratização do Ceeteps (eleições diretas e paritárias em todos os níveis).
Incentive os servidores da unidade a participar da greve de 24 h em 13 de
maio. Relembre-os da luta para desengavetar nosso plano de carreira em 2014, mostrando que somente após a grande mobilização que foi possível transformar o plano
em realidade. Monte a caravana de sua unidade para o ato. Detalhes práticos
devem ser tratados pelo e-mail erica.adm@sinteps.org.br.

Assembleias setoriais para deliberar sobre a
greve por tempo indeterminado

De 11 a 15/5, o indicativo é de realização de assembleias setoriais (em
cada escola) para avaliar o retorno do governo às nossas reivindicações (veja
ao lado) e, em caso negativo, deliberar SIM ou NÃO à proposta de greve por
tempo indeterminado a partir de 25/5.
Nas unidades em que não há Diretores de Base, trabalhadores voluntários podem realizar as assembleias. Todos os subsídios estarão no site
(www.sinteps.org.br), no item “Data-base 2015”. Os resultados devem ser enviados à
entidade até 18/5, às 12 h, para sinteps@uol.com.br.
A tabulação geral será feita em 18/5, às 14 horas.

Expediente
Órgão Informativo do Sindicato dos Trabalhadores do Ceeteps, do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e Profissional do Estado de SP.
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 desta edição: 2.700 exemplares

