
Convivemos, desta forma, com uma Fundação
que retira arbitrariamente nossos direitos: congela nosso
Plano de Cargos e Salários, retira o vale-transporte,
fazendo anualmente recadastramento, apenas para
constar o direito, tripudiando com o servidor, que já
não agüenta mais ser enrolado. Além de termos nossos
direitos retirados, há 5 anos e meio que nossos salários
não são recompostos e, pelo andar da carruagem,
corremos o risco de ficar  mais 1 ano nesse sofrimento.

É uma “brincadeira” o que estes 8 anos do casal
Garotinho fez com o funcionalismo público estadual!
Enquanto isso, os “Silveirinhas”, com sua quadrilha
montada de deputados da base do governo, vêm
enriquecendo às nossas custas. E mais: a população do
nosso Estado acaba de eleger parentes dos membros
da quadrilha. Logo após as eleições, o Jornal do Brasil
noticiou que na  ALERJ, o nepotismo é o maior de todo
o Brasil: foram 17 parentes eleitos... Claro, estão com
a máquina pública e usaram e abusaram do caixa 2!
Até quando esta camarilha tomará conta do Estado do
Rio de Janeiro!? Vamos continuar aceitando o
desrespeito e a ilegalidade no tratamento da coisa
pública!?

A Proposta Orçamentária do Governo do Estado
do Rio de Janeiro chegou na ALERJ no dia 29 de
setembro passado e a Faetec não foi contemplada com
nenhum reajuste salarial!

Fazendo um rápido resumo, baseado em matéria
do jornal Extra do dia 4 de outubro de 2006, temos:
NÃO HÁ RECURSOS para os servidores da Saúde,
há 6 anos sem reajuste e nem para a Educação, há 11
anos sem reajuste, o que não é mencionado na matéria.
É dito que “no Estado, há categorias que amargam 8
anos sem reajuste!” O que é totalmente inconstitucional,
uma vez que a Constituição determina que todo
trabalhador deve ter um reajuste salarial anual.

Foram 20 as categorias contempladas com
Planos de Cargos e Carreira, dentre elas a UERJ, a
UENF e a UEZO, todas pertencentes à Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não
entramos nessa lista porque temos um Plano de Cargos
e Salários que, em tese, é  bom, mas que vive congelado
e só funciona esporadicamente, quando eles assim o
desejam!

Lembra da Manchete nos jornais dos “200% de aumento” no estado? Apesar da manchete em letras garrafais, não era
aumento e sim progressão funcional que, dependendo de tempo e titulação, poderia chegar ate a 200% para alguns servidores.
A ALERJ garantiu a partir de então plano de cargos e carreira ou reestruturação de plano de algumas categorias estaduais
parcelado em 24 vezes.

A retirada do vale-transporte dos funcionários da FAETEC, inevitavelmente culminaria em faltas excessivas, em função
do alto custo que muitos funcionários têm para chegar às suas unidades de trabalho.E para completar o drama, a presidente da
FAETEC, a Sra. Therezinha Lameira, até hoje não definiu os critérios de remoção, enquanto as vagas continuam sendo preenchidas
em detrimento da remoção dos funcionários mais antigos.

Nas unidades em que as direções são arbitrárias e avessas  ao diálogo, constatamos até a abertura de processos
administrativos que podem levar à exoneração, como é o caso de funcionários que acumulam no mesmo ano 20 faltas intercaladas,
como prevê o estatuto da FAETEC.

A  APEFAETEC entrou com processo judicial em 2004 e devido à morosidade da justiça brasileira, até hoje não conseguimos
reaver esse direito adquirido que fora retirado arbitrariamente. Se por um lado temos que conviver com ilegalidades, autoritarismos
e falta de vontade política, por outro lado não podemos permitir que, em função da retirada de um direito líquido e certo, nenhum
funcionário seja punido injustamente por conta do descaso desse governo populista e nefasto.

VAMOS NOS ORGANIZAR PARA LUTAR POR ESSE NOSSO DIREITO!!! SÓ QUEM LUTA
CONQUISTA!!!
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           Mais um ano a ver navios!

O Drama do Vale-transporte!
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A Faetec não faz o dever de
casa!

É impressionante, mas é verdade! Os
servidores da Faetec estão sendo penalizados
TRIPLAMENTE pela mesma coisa.
Penalizados pelos dias descontados em
virtude de uma greve deflagrada pelo não
cumprimento de direitos, deixando muitos
profissionais sem o seu salário mensal e até
mais, fazendo-os cair nos juros da agiotagem
bancária; penalizados por trabalhar dias
anotados e registrados, quiçá para a
justificativa do processo gerado pela Vara da
Infância e da Juventude, sem saber a data
precisa da devolução destes dias trabalhados,
muitas vezes a mais e que gera, em casos
esdrúxulos, sobre mais-valia do que  já se
trabalhou (ou seja, precisa-se trabalhar de
novo pelo mesmo salário que já recebeu,
principalmente os funcionários, senão a
escola não tem como funcionar); e
penalizados pela incompetência administrativa
da “Nova” Faetec, pois o servidor trabalha e
não recebe, repõe aulas e não vê a devolução
do salário confiscado politicamente. Voltamos
ao passado longínquo, em que diante do
monstro, não sabemos “o quê” responder.
Como afirmava antes de seu enigma o
monstro mitológico da cidade de Tebas, na
Grécia antiga:  Decifra-me ou te devoro!

Apefaetec entrega carta e pauta de reivindica-
ções aos candidatos ao governo do Estado do
Rio de Janeiro

Na segunda quinzena de agosto, entregamos uma carta aberta e nossa pauta
de reivindicações para todos os 11 candidatos ao governo do Estado do Rio de
Janeiro nas eleições de outubro deste ano. Neste documento, procuramos relatar a
situação de extrema dificuldade que os servidores da Faetec vêm enfrentando,
sobretudo nos últimos cinco anos. Infelizmente, no debate promovido pelo Sepe,
Apefaetec, Sintuperj e Asduerj, no dia 6 de setembro, na Associação Brasileira de
Imprensa (ABI), e que visava discutir, entre outros pontos, questões relativas a Faetec,
compareceram apenas os candidatos Milton Temer (PSOL), Vladimir Palmeira (PT),
Carlos Lupi (PDT), Thelma Bastos (PCO), Eliane Cunha (PRP) e Luiz Novaes
(PSDC). Os demais candidatos, sobretudo os que agora estão disputando o segundo
turno, demonstraram completa falta de interesse em debater com as entidades
representativas do funcionalismo estadual na área da educação.

Logo na segunda-feira após o primeiro turno das eleições, dia 2 de outubro,
entregamos nos comitês dos candidatos Sergio Cabral Filho e Denise Frossard, uma
nova carta pedindo uma audiência com o objetivo de firmar um compromisso formal
de negociação de nossa pauta de reivindicações. Esperamos que ainda antes do
segundo turno, os dois candidatos tenham a dignidade de nos receber.

A íntegra da carta e da pauta de reivindicações entregue aos candidatos no
primeiro turno pode ser lida em nossa home-page (www.apefaetec.org.br).

Leia a carta que enviamos aos dois candidatos no segundo turno:
Ao(À) candidato(a) ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Sergio

Cabral Filho / Sra. Denise Frossard:

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2006.

Antes do primeiro turno das eleições para o governo do Estado do Rio de
Janeiro, a Associação dos Profissionais de Educação da FAETEC (APEFAETEC)
entregou em seu comitê uma carta aberta e uma pauta de reivindicações. Neste
documento, evidenciamos a situação de extrema dificuldade que os servidores da
FAETEC vêm enfrentando, sobretudo nos últimos cinco anos, com grande defasagem
salarial; perda do vale-transporte; descumprimento do plano de cargos e salários;
péssimas condições de trabalho em virtude da precariedade das instalações e
equipamentos das Escolas Técnicas, já que a FAETEC tem privilegiado a expansão
de Centros de Ensino Profissionalizante (Cetep’s); inchamento do quadro de pessoal
com inúmeros contratos e cooperativas em detrimento de trabalhadores concursados;
autoritarismo das direções de algumas unidades escolares e da FAETEC; perseguição
a dirigentes sindicais; entre outros.

Com a definição de sua candidatura para disputar o segundo turno das eleições,
solicitamos que nos próximos dias nos seja concedida uma audiência, com o objetivo
de firmarmos um compromisso formal de negociação de nossa pauta de reivindicações
caso (o)a senhor(a) seja eleito(a) governador(a).

Respeitosamente,  APEFAETEC.



Comunidade escolar do
Iserj derrota o governo!

A Faetec sofreu uma dura derrota nas eleições
para o Conselho Diretor do Iserj, realizada em setembro,
pois a comunidade escolar decidiu demonstrar seu
repudio à interferência da direção do Instituto no
processo eleitoral e votou nos candidatos
comprometidos com a democratização da gestão desta
unidade. O resultado foi que nenhum candidato apoiado
pela direção conseguiu se eleger. Mesmo com um edital
tendencioso, que tentou – mas não conseguiu – barrar
a inscrição de candidatos ligados a entidades de classe,
os servidores demonstraram, de maneira inequívoca,
que não estão nada satisfeitos com os rumos tomados
pela Faetec - que desrespeita os direitos mais
elementares dos trabalhadores - e com a direção
interventora do Iserj.

A APEFAETEC congratula os servidores do
Iserj, os candidatos eleitos e espera que estes defendam
os reais interesses da comunidade escolar e atuem
visando uma efetiva democratização da gestão do Iserj.
Essa vitória reitera o que sempre afirmamos: a
mobilização é o caminho para derrotar todos aqueles
que ousem desrespeitar a classe trabalhadora.

Mostrar a verdade na Faetec,
não pode!

A comunidade escolar da Faetec vivencia todos os dias a precariedade da
infra-estrutura das escolas – como demonstra o refeitório ainda interditado da ETE
Ferreira Viana -, a falta de manutenção dos equipamentos e a reposição de material
de consumo, o autoritarismo da maioria das direções, entre outros. A APEFAETEC
vêm constantemente denunciando a negligência do governo estadual para com as
condições da rede. Contudo, mostrar a verdade não interessa ao governo Rosinha,
pois isso pode prejudicar seu candidato nas eleições do próximo mês. É por essa
razão que a Faetec não permite que a imprensa entre nas escolas, para que o povo
não evidencie a incompetência do governo do Estado. No dia 31 de maio, a TV
Globo mostrou as precárias condições da ETE Santa Cruz, quando um temporal
debilitou ainda mais a unidade, interditando 16 salas (inclusive parte da biblioteca),
o que motivou os estudantes a fazerem uma passeata para denunciar a falta imediata
de ação da Faetec. No dia seguinte à matéria, já começavam as obras. Porém,
dois diretores da APEFAETEC, que estavam na escola no dia da reportagem, já
estão respondendo a uma comissão de sindicância. É assim que o governo trata as
entidades que lutam pelos direitos dos trabalhadores, tal como vem fazendo também
com o Sintuperj e o Sindjustiça, que têm diretores respondendo até a inquéritos
policiais. Abrir as portas das escolas para comerciais e seriados de televisão –
como já aconteceu no Iserj – pode, mas para mostrar as reais condições das
unidades da Faetec, não pode !!

Queremos deixar bem claro que a APEFAETEC não se intimida com essas
ameaças e vai continuar denunciando os problemas da rede, além de apoiar todas
as lutas dos estudantes e pais, que deveriam merecer todo o respeito por parte do
poder público.
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Desconto em folha dos associados da Apefaetec

A Apefaetec já entregou todos os documentos
requisitados pela Sare para obtermos o desconto em
folha dos associados, o que é fundamental para
podermos ter melhores condições materiais de
empreender a luta da categoria. Se no prazo
estabelecido pela Sare não se efetivar o desconto,
entraremos com medidas de cunho judicial para garantir
este direito. Logo em seguida, faremos uma grande
campanha de filiação. Lembre-se que nossa luta
depende de sua colaboração.  Caso queira fazer uma
contribuição voluntária, deposite qualquer quantia no
BANCO ITAU - Agência 3485 - CC 45820-6.

15 de outubro: os professores da Faetec tem o que comemorar?

Neste dia 15 de outubro comemora-se o dia do professor, uma atividade
profissional fundamental e indispensável para a humanidade. Porém, sabemos que os
professores no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, têm sido tratados como
trabalhadores de segunda categoria, tanto no setor público quanto no privado. Na
Faetec, os professores não possuem boas condições de trabalho, têm dificuldade de
se atualizar devido aos baixos salários, seus direitos trabalhistas não são respeitados,
sofrem perseguições por parte das direções de algumas unidades - sobretudo nos
Cetep´s -, acarretando sérios problemas de saúde, tanto física quanto emocional.
Portanto, lamentavelmente não temos muito que comemorar neste dia 15. É necessário
que afirmemos claramente à sociedade e ao Poder Público que sem uma educação
de qualidade e um profissional respeitado, nenhum país logrará sucesso no sentido
de um desenvolvimento que possa ser benéfico para toda a população e que possa
levar à construção de uma sociedade mais justa e igualitária.



Concursados de 2002

Há muito tempo
estamos denunciando a
política do governo
estadual de encher a
Faetec de contratos e
cooperativas em
detrimento de
t r a b a l h a d o r e s
concursados. No sentido
de auxiliar aqueles que
querem ver cumprido seu
direito de aprovado em
concurso público,
publicamos em nossa
h o m e - p a g e
(www.apefaetec.org.br)
uma lista de nomes com
as respectivas disciplinas
de aprovados no
concurso de 2002 e que
ainda não foram
chamados pela Faetec ou
encontram-se na
esdrúxula situação de
contratados em sua
própria vaga. Se seu
nome constar nesta lista,
faça contato conosco
para encaminharmos ao
Ministério Público do
Trabalho.

Gostaríamos de
salientar que esta lista é
provisória e não acabada.
Caso seu nome ou de
alguém que você
conhece, não esteja aqui
favor entrar em contato
conosco através do
telefone: 2531-7214 ou
do nosso email
coordenacao@apefaetec.org.br

JORNAL DA  APEFAETEC - Nº 5 - OUTUBRO DE 2006

ORDEM NOME CARGO CLAS. REGIÃO
1 EDA MARIA SILVEIRA DE R. POLYCARPO         PORTUGUÊS 40H 14º II
2 JOELMA DA CRUZ PORTUGUÊS 40H 27º II
3 CRISTIANE SIQUEIRA GUIMARÃES PORTUGUES 40H  II
4 LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS PORTUGUÊS 40 H 34º II
5 ANA PAULA CHAGAS PORTUGUÊS 40H 16º I
6 ALICE PAULA DA SILVA CARDOZO TELES PORTUGUÊS 40H 28º I
7 CARMEM LÚCIA TRINDADE DE SOUZA PORTUGUÊS 40H 70º I
8 ROSÁRIA PEREIRA SIMÕES PORTUGUÊS 40H 89º I
9 CRISTINA RAMOS SILVA DE OLIVEIRA PORTUGUÊS 40H 99º I
10 MARCIA SILVEIRA DA SILVA PORTUGUES 40 H 116º I
11 ANA LUCIA TRINDADE DE SOUZA PORTUGUES 20H 25º I
12 LENA ESTER GDANSKI PORTUGUES 20H 52º I
13 ERIKA SANTOS DO NASCIMENTO ESPANHOL 20 H 14º I
14 NADIA FRANCO AZEVEDO ESPANHOL 20 H 15º I
15 SHIRLEI ALMEIDA BAPTISTONE FRANCÊS 20H 11º I
16 VERA LÚCIA ESTEVES DE ALMEIDA INGLÊS 20H 27º I
17 TATIANA BARBOSA LIMA INGLÊS 20H 33º I
18 MARLENE ALMEIDA LIMA INGLÊS 20H 64º I
19 MARIA CHRISTINA MUGAYAR CAVALIERI INGLÊS 20H 12º II
20 CHRISTIANE MARGARWET BUCKEY PIMENTEL INGLÊS 20H 13º II
21 NIELY LENCASTRE INGLÊS 20H 16º II
22 CLÁUDIA DE CARVALHO FERREIRA INGLÊS 40H 28º I
23 JOSEANE CRUZ TEIXEIRA INGLÊS 40H 18º IV
24 REGINA MARIA MENDEONÇA F. BRAGA INGLÊS 40H 29º IV
25 IRENE ARAÚJO TAVARES INGLÊS 40H  IV
26 MARIA DE FATIMA DA COSTA PEREIRA CONTABILIDADE 40H 7º I
27 CARLOS ALBERTO BARROS ARAÚJO CONTABILIDADE 40H 11º I
28 CARLOS EDUARDO AZEVEDO DE ANDRADE CONTABILIDADE 20H 14º I
29 VALMIR VIEIRA CONTABILIDADE 20H 27º I
30 EDILSON OLIVEIRA DA SILVA ECONOMIA 20H  I
31 DÉBORA CONSUELO FRANÇA ADM. EMPRESAS 40H 12º I
32 ROSANA CRISTINA DA SILVA ADM. EMPRESAS 40H 18º I
33 GUILHERME MILAGRES MARTINS EDUC. MUSICAL 20H 18º I
34 JAIRO FERREIRA CHAGAS BIOLOGIA / PAT. 40H 27º I
35 LEANDRO LAYTER XAVIER BIOLOGIA / PAT. 40H 18º I
36 MARCO ANTONIO ROCHA SILVA BIOLOGIA / PAT. 40H  I
37 ANDRÉIA SILVA DE SOUTO BIOLOGIA 20H   
38 ELI PATOLOGIA CLÍNICA 40º I
39 SOLANGE BARBOSA BIOQUÍMICA   
40 MELAINE MACHADO NASCIMENTO ED. FISICA 40H 40º  
41 CLÁUDIA MARINS DE SOUZA ED. FÍSICA 40H 16º II
42 LUIZ ANTONIO COSTA BRASIL ED. FÍSICA 40H  II
43 SAMUEL SCREMIN ED. FÍSICA 40H 39º II
44 JOÃO FERREIRA LIMA HISTÓRIA 40H 17º I
45 ANDREIA MELO SOBRAL HISTORIA 40H 13º I
46 ANA CAROLINA EIRAS COELHO SOARES HISTORIA 40H 20ª I
47 ALEX GOULART DE OLIVEIRA HISTORIA 40H 33º I
48 VANESSA TIBAU MESQUITA DA COSTA HISTORIA 40H 38º I
49 CELIA REGINA PINHEIRO DA SILVA HISTORIA 40H 85º I
50 CLÁUDIO DE SOUSA SOARES HISTORIA 40H 159º I
51 EMILY COUTINHO DE ALMEIDA HISTORIA 40H 37º II
52 REJANE  MONDAINI SILVEIRA HISTORIA 20H 42º I
53 DIMARINA FIGUEIREDO GOMES LIMA FILOSOFIA 20H 9º I
54 RONALD ABRÃO RIBEIRO FILOSOFIA 20H 21º  
55 CARLOS ANTONIO VIEIRA SANTA ANNA GEOGRAFIA 40H   
56 ANDERSON BARBOZA DE SOUZA GEOGRAFIA 49º I
57 MARCELO DA PAIXÃO JOARI GEOGRAFIA 40H 114º I
58 GEISY FERNANDES MATEMÁTICA 40H 14º I
59 MARCOS JOSÉ RODRIGUES RUFINO MATEMÁTICA 40H 27º I
60 ARY OZORIO PINTO MATEMÁTICA 40H 43º I
61 TUPIRACY CELSO G. DAMASCENO FÍSICA 40H 29º I
62 CARLOS GEOVANI BRUNO FÍSICA 40H 64º I
63 HUDSON SOARES DOS SANTOS QUIMICA  40H 26º I
64 CLAUDIA CUNHA DE OLIVEIRA IGNÁCIO INFORMATICA 40H 81º I
65 JÚLIO CESAR VIANA RAMOS INFORMÁTICA 40H 86º I
66 RODRIGO BARBOSA REYERO INFORMÁTICA 40H 88º I
67 EDWILLIAN MAIA INFORMATICA 40H 89º I
68 GUSTAVO PROVENZANO MARTINS INFORMÁTICA 40H 92º I
69 ANTONIO FABIO SILVA INFORMATICA 40H 33º V
70 TADEU LEO SANTUCHI ROCHA INFORMATICA 40H 34º V
71 ELERSON LUIZ PEREIRA INFORMÁTICA 40H 28º VII
72 MARIANO CARVALHO ALMEIDA INFORMÁTICA 40H  I
73 MARIA CECÍLIA BEZERRA TAVARES MALAIA INFORMÁTICA 20H 36º I
74 ALEX SANDRO DE SOUZA OLIVEIRA INFORMÁTICA 20H 61º I
75 CARLOS AUGUSTO GOMES NEVES ELETRÔNICA 40H 22º I
76 GERALDO RICARDO BERGAMO MARTINS ELETRÔNICA 40H 21º I
77 PERICLES FREIRE DOS SANTOS ELETRÔNICA 40H 30º I
78 ILANA SHEILA T. DE ALMEIDA R. P. ABRANTES ELETRÔNICA 20H 28º I
79 LUIZ CLAUDIO MURO TELECOMUNIC. 20 H 31º I
80 SALOMÃO MARCUS GLASMAN OTC 20H 18º I
81 NILSON MUNIZ SEG. DO TRABALHO  I
82 JUSSARA HELENA TEIXEIRA PINTO EDUC. INFANTIL 40H 47º I
83 JANE SANTOS NOVAES RIGUES EDUC. INFANTIL 40H 71º I
84 LIDIA DIAS DO AMARAL CORREA EDUC. INFANTIL 40H 143º I
85 VALERIA DE JESUS OLIVEIRA EDUC. INFANTIL 40H 210º I
86 CELIO RUTILO G. GUIA MARQUES DESENHO IND. 40H 6º I
87 FRANCISCO CARLOS NIPO DA SILVA DESENHO IND. 40H 7º I
88 ANTONIO JORGE  M. DO NASCIMENTO AGENTE ADM.  I
89 JENIFER MELLO BAPTISTA AGENTE ADM. 20º II
90 LIDIA MOREIRA GOMES DA ROCHA AGENTE ADM. 396º  
91 ROMILDA DA SILVA SOUZA INSPETOR II  I
92 ANA PAULA LACERDA INSPETOR II 423º I
93 SOLANGE FROFE DE M. COSTA INSPETOR II 446º 1
94 SIMONE FROFE DE MOURA COSTA INSPETOR II 1.366º 1

95 CEZAR ROMUALDO RAMOS INSPETOR II 757º I
96 TANIA REGINA CAMPOS ANDRADE INSPETOR II 1.298º I
97 WESLEYNICE CAVALCANTI DA CUNHA AUX. SERV. GERAIS 74º II
98 GEORGIA JUSTEN NUNES FREIRE AUX. SERV. GERAIS   


