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

Concretizada mais uma etapa da carreira
Enquadramento por tempo de serviço vem nos salários do início de agosto

A carreira em vigor, conquistada após a his-

tórica greve da categoria no início de 2014, teve mais
uma etapa importante agora em julho: professores e
técnico-administrativos estão recebendo uma nova
progressão (enquadramento) por tempo de serviço, a
ser concretizada nos salários do início de agosto. Pela
regra, está sendo concedido um grau a cada dois anos
de efetivo exercício no Centro. Os auxiliares docentes já
passaram por este enquadramento em julho de 2014.
Esta é uma fase da carreira que é fruto direto
da nossa pressão. A inserção dos técnico-administrativos na regra, inclusive, foi conquistada na reta final, já
no dia de votação do plano na Assembleia Legislativa.

Atenção

Conforme o Sinteps divulgou amplamente, o
Centro cometeu um “equívoco” nas instruções divulgadas para orientar o atual enquadramento: foi desconsiderado o tempo que os professores eventualmente tenham tido como “determinados”, bem como o tempo
de estágio probatório. Para o Sindicato, não há dúvida
de que esta interpretação é errada, e o pedido de correção foi feito oficialmente. No entanto, o Centro mante-

ve sua interpretação.
No início de
agosto, quando o processo da progressão
especial estiver concluído, com a efetivação do
pagamento do salário,
verifique se você foi
prejudicado (tire suas
dúvidas na Cartilha da
Carreira, disponível no
item “Nova carreira”,
no site do Sinteps, ou
pelo e-mail sinteps@
uol.com.br) e junte toda a comprovação necessária. A
orientação será pelo ingresso de ação judicial. Os detalhes serão divulgados no site. Fique atento.

Em 2016 tem mais. Confira

- Janeiro: Implantação dos 30% de hora atividade para
os docentes de ETEC.
- Julho: Terceiro enquadramento, considerando as titulações (por enquanto, apenas aos professores).

Na foto, a histórica greve de 2014

O que queremos mudar na
carreira

Na Pauta de Reivindicações
da data-base 2015, estamos pleiteando algumas alterações na carreira em vigor, de modo a corrigir injustiças e restrições impostas pelo
governo. Elas estão em negociação
com a Superintendência do Centro
e o governo. São elas:
- Extensão do enquadramento por
titulação em 2016 para todos: professores (já previsto) auxiliares de docente e técnicoadministrativos;
- 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 promoções (titulações);
- Queremos uma política salarial: retorno da aplicação
dos índices de reajuste salarial definidos pelo Cruesp.

Data-base 2015

Só a mobilização pode pressionar o governo a negociar

A campanha salarial dos trabalhadores do
Centro em 2015 ainda está indefinida. A Pauta de
Reivindicações, protocolada no final de fevereiro,
chegou a ser discutida com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação,
Márcio França, que também ocupa o cargo de vicegovernador, em reunião com a diretoria do Sinteps,
no dia 28 de abril, data em que aconteceu o primeiro
ato público desta data-base, em São Paulo.
Naquela oportunidade, que também contou
com a presença da Superintendente Laura Laganá, o
secretário solicitou a ela que providenciasse um estudo com os impactos financeiros das reivindicações,
com vistas a uma nova negociação entre as partes.
O nosso Sindicato tomou a iniciativa de também fazer o estudo (confira na edição 69 do Sinteps Jornal, que está no site) e o apresentou à Superintendente
em reunião no dia 9/6/2015, na expectativa de que

ela fizesse o mesmo. No entanto, o estudo do Centro demorou a sair, sendo mostrado aos diretores do
Sinteps em reunião no dia 20/7. O documento, que
já foi enviado ao governo, confirma o que já havíamos apontado: o impacto das nossas reivindicações é
baixo. No entanto, segundo a Superintendente, o governo alega que precisa de uma maior definição dos
impactos da crise econômica nas finanças estaduais
antes de decidir se concederá reajuste aos trabalhadores do Ceeteps e demais categorias do funcionalismo.
No estudo do Centro, constam os impactos
destas quatro reivindicações:
1) Reajuste salarial de 14,67% + 4,56%, a título de reposição parcial de perdas, para todos;
2) ABONO de R$ 400 por 3 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 apro-

vado na carreira em 2014;
4) Revisão da Carreira implantada em 2014 (veja os
itens logo acima).
Confira a Pauta de Reivindicações 2015 em
www.sinteps.org.br, no item “Data-base 2015”

Sem mobilização, nada virá!

Fica claro que a ausência de uma mobilização mais efetiva da categoria até o momento – a
proposta de greve foi descartada na primeira rodada
de assembleias setoriais – tem deixado o governo à
vontade para postergar a resposta. Se queremos agilidade, temos que nos mobilizar.
No dia 13/8, o Conselho de Diretores de
Base (CDB) do Sinteps estará reunido para avaliar a
conjuntura e discutir propostas de mobilização para
o segundo semestre. Fique atento à divulgação!
Sem luta, não tem conquista!
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Avançar na organização (1)

Vêm aí as eleições para a Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal do Sinteps
Assembleia geral, no dia 13/8, vai compor a Comissão
Eleitoral e determinar o calendário do pleito

O

nosso Sindicato estará
em processo eleitoral neste segundo
semestre. Em breve, vamos escolher
os companheiros que comporão a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal
para o triênio 2015/2018. Este é um
momento importante para a entidade,
pois definirá os rumos a serem seguidos nos próximos três anos.
No dia 13 de agosto, acontece
a assembleia geral ordinária que instalará o processo, como mostra o edital abaixo. Nela, será escolhida a Comissão Eleitoral e definido calendário
completo do pleito. Também neste
dia será feita a prestação de contas
da atual gestão (triênio 2012/2015).
Podem votar nesta assembleia todos

os trabalhadores sindicalizados; para
comprovar a condição de filiado ao
Sinteps, é preciso portar um documento com foto (RG ou CNH).
A participação dos trabalhadores neste processo é muito importante, seja votando ou candidatandose 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. Participe!

SINTEPS – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CEETEPS, DO
ENSINO PÚBLICO ESTADUAL TÉCNICO, TECNOLOGICO E
PROFISSIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo presente Edital, a Presidente do SINTEPS – Sindicato dos Trabalhadores do CEETEPS, do Ensino Público Estadual Técnico, Tecnológico e
Profissional do Estado de São Paulo, Silvia Elena de Lima, convoca todos os
filiados do Sindicato, que estejam quites com suas obrigações estatutárias, a
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL, a ser realizada no dia 13/08/2015, às 10 horas em 1ª convocação, e às 10 horas e 30
minutos em 2ª convocação, na sede da entidade, localizada na Praça Coronel
Fernando Prestes, nº 74, Subsolo, Bom Retiro, Município de São Paulo/SP,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prestação Geral de Contas;
b) Instalação do Processo Eleitoral do Sindicato para eleição da Diretoria e do
Conselho Fiscal;
c) Eleição da Comissão Eleitoral responsável pelo Processo Eleitoral do Sindicato;
d) Eleição do Presidente da Comissão Eleitoral;
e) Fixação do Calendário Eleitoral
São Paulo/SP, 30 de julho de 2015
Silvia Elena de Lima – Presidente – SINTEPS

Avançar na organização (2)

De 26 a 28/8, vamos eleger novos Diretores de Base
O

mandato dos
atuais Diretores de Base
do Sinteps, que compõem
o Conselho Diretor de
Base (CDB), encerra-se
em agosto. De acordo com
o estatuto do Sindicato,
sempre devem ser realizadas eleições no ano em
que também se renovam
a Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal, como é o
caso de 2015 (leia matéria
acima).
Portanto, em agosto de 2015 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) com um mínimo de cinco
filiados têm direito a eleger Diretores
de Base, em quantidade proporcional
ao seu número de filiados.
Tendo em vista a vasta dis-

tribuição 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, levar as dúvidas
e demandas da unidade e voltar com os esclarecimentos... 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 (11-3313.1528 ou 3313-5385)
ou e-mail (secretaria@sinteps.org.br)
até o dia 7/8/2015.
No site do Sindicato (www.
sinteps.org.br), no item “Fique por
dentro”, há um tópico especial para
“Eleições para Diretor de Base”.
Nele, você baixa a ficha de inscrição.

O calendário

- Inscrições e divulgação: 10/6 a 7/8
- Deferimento das inscrições: 10/8
- Apresentação de recursos: 11/8
- Homologação das inscrições: 12/8
- Entrega de materiais: 13/8
- Eleições: 26, 27 e 28/8
- Deferimento dos resultados: 1/9
- Recursos: 2/9
- Homologação dos resultados: 3/9
- Posse dos eleitos: 16/9 (Reunião Ordinária do CDB)

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)
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