DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP e Representação estudantil da Unesp

Apoio à greve nas ETEC e FATEC. Que o governo
honre a palavra e implante a nova carreira
O Fórum das Seis, que congrega as entidades sindicais e estudantis da Unesp, Unicamp, USP
e do Centro Paula Souza (Ceeteps), manifesta total apoio à greve dos funcionários e professores das
Escolas Técnicas (ETECs) e Faculdades de Tecnologia (FATECs). O movimento, deflagrado no dia
17/2/2014, reflete o profundo descontentamento dos trabalhadores com os salários e as condições de
trabalho nas unidades, muitas delas inauguradas a toque de caixa e sem recursos.
Instamos o governo Alckmin, por meio das secretarias de Estado envolvidas, a agilizar o
processo de implantação da nova carreira, discutida desde 2011, e sem que ocorra nenhum retrocesso
em relação ao que foi negociado entre a entidade representativa da categoria (Sinteps) e a
superintendência do Ceeteps. Tendo em vista a existência do vínculo entre Ceeteps e Unesp,
instamos a direção da Universidade a intervir junto ao governo, no sentido de viabilizar a nova
carreira com urgência.
Ressalte-se que a implantação da carreira não atende apenas aos anseios dos trabalhadores,
mas também do próprio Ceeteps, que já enfrenta sérias dificuldades para contratar novos
funcionários e professores por conta dos baixíssimos salários.
Considerando a importância que o governo do Estado confere à qualidade das ETEC e
FATEC, especialmente nos períodos eleitorais, nada mais natural do que o atendimento desta justa
reivindicação.

Prof. César Minto - Adusp-S. Sind.
p/coordenação do Fórum das Seis

São Paulo, 18 de fevereiro de 2014
Para:
Geraldo Alckmin, Governador do Estado de SP
C/C:
- Rodrigo Garcia, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
- Andrea Sandro Calabi, Secretário da Fazenda
- Davi Zaia, Secretário da Gestão Pública
- Edson Aparecido, Secretário da Casa Civil
- Marilza Vieira Cunha Rudge, Vice-Reitora da Unesp, no exercício do cargo

