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REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA
VALE-TRANSPORTE, NOVOS
CAPÍTULOS...
A novela do vale-transporte,
que se estende há anos, tem
anunciado, pelo presidente da
FAETEC, o seu fim. Na última
reunião com o Sindicato, no dia 16 de
fevereiro, o presidente Celso Pansera
disse que está sendo negociado com a
Seplag para que o benefício não seja
concedido como auxílio-transporte,
mas vale-transporte (leia-se RioCard), formato defendido pelo
Sindicato, já que beneficia aquele que
realmente precisa. De acordo com a
presidência, o vale-transporte será
concedido para aqueles que ganham
até três salários mínimos. Também
está sendo negociado com a Seplag

PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS (PCS)
A Comissão Interna da FAETEC
responsável por revisar e elaborar
uma proposta de alteração do nosso

ADICIONAL DE
QUALIFICAÇÃO
O título da matéria poderia ser:
“Esqueceram
da
FAETEC”.
Explicando: O decreto nº 42.720, de
26 de novembro de 2010, que dispõe
e regulamenta o Adicional de
Qualificação, na realidade não fez
referência à Lei 5.777, de 29 de junho

para que o benefício seja concedido
sem o desconto de 6% do
vencimento. O custo ficará em torno
de R$ 100 mil por mês à FAETEC, o
que é irrisório perto do orçamento
total da Fundação. A promessa da
liberação de nosso tão esperado valetransporte é para março ou abril deste
ano. Será que agora vai?

E A NOVELA DOS CEDIDOS
CONTINUA ...
Após a vitória na conquista da Lei
5766, de 29 de junho de 2010, que
transfere para o quadro de pessoal da
FAETEC os servidores da Secretaria
de Estado de Educação – SEEDUC,
com os seus respectivos cargos, que,
em 31 de dezembro de 2002, se
encontravam
à
disposição
da
Fundação,
infelizmente
a
transferência definitiva ainda não
ocorreu.
Segundo a presidência da FAETEC, o
processo dos cedidos saiu da
Procuradoria Geral do Estado com
uma modificação, a de que todos os
servidores à disposição (abrangidos
pela lei) possam fazer a opção pelo

regime de trabalho de 40 horas.
Sendo assim, o processo se encontra
na Casa Civil e o próximo passo será
retornar à Alerj para ser novamente
votado.
A expectativa criada em torno da
efetivação da transferência dos
cedidos para o quadro permanente da
FAETEC ainda no ano passado está
gerando frustração em virtude da
lentidão e da falta de respeito com
esses servidores. Não é possível que o
cumprimento de uma lei aprovada em
junho de 2010 demore tanto para ser
efetivada. Lá se vão 8 meses ...
Exigimos que a direção da FAETEC
e o governo do Estado se empenhem
em resolver de uma vez por todas
essa antiga reivindicação da categoria
e do SINDPEFAETEC.

PCS está em ritmo final de
trabalho. Em breve, a categoria
poderá avaliar, em sua forma final,
o bom trabalho que está sendo
realizado. Tanto na audiência
pública realizada na Comissão de
Educação da Alerj em dezembro

passado, quanto em reunião no dia
16/2, o presidente da FAETEC,
Celso Pansera, se comprometeu em
encaminhar o mais rápido possível
a proposta ao governo do Estado.
Essa vai ser uma das principais
bandeiras
de
luta
do

SINDPEFAETEC este ano, pois a
alteração do PCS resultará num
significativo ganho para a categoria
e, conseqüentemente, para a
FAETEC como um todo.

de 2010, que estendeu este benefício
para os servidores da FAETEC. Em
outras palavras, O decreto faz
referência a várias outras leis, que
beneficiam outras categorias com o
Adicional de Qualificação, mas
“esqueceram” da FAETEC !
Questionamos o presidente Celso
Pansera sobre esse “esquecimento” e
ele disse que vai cobrar o decreto da
Seplag.

ADEQUAÇÃO DA
CARGA HORÁRIA DOS
INSTRUTORES

carga horária semanal para 24
horas/aula, e que deveria ter sido
baixada ainda em 2010, mas não
aconteceu até agora.
O presidente Celso Pansera afirmou à
diretoria do SINDPEFAETEC, em
reunião no dia 16 de fevereiro, que
baixará nova portaria adequando a
carga horária de 24 horas/aula para os
instrutores assim que sair um decreto
do governador para abertura de novos
contratos, o que deve acontecer,
segundo Pansera, no mês de março.

A portaria nº 305, de 30 de março de
2010, distribuiu em 28 horas/aula a
carga horária semanal de trabalho
para os instrutores. Porém, conforme
negociado com a presidência da
FAETEC em dezembro de 2009,
haveria nova portaria adequando esta
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AINDA A REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA...
DEA E ABONO FUNCIONAL DAS
GREVES E DIFERENÇA DOS
ATRASADOS DO PCS
Na audiência pública realizada na
Comissão de Educação da Alerj em
dezembro passado, o presidente da
FAETEC afirmou que até o último
dia útil de 2010 seria paga uma
DEA
(Dívida
de
Exercícios
Anteriores) relativa às greves de
2003 e 2006. Contudo, isso não
ocorreu.

Questionamos o presidente na
reunião no dia 16 de fevereiro e ele
se comprometeu de verificar na
Seplag (sempre a Seplag ...) o
motivo
do
não
pagamento.
Solicitamos também que seja
formalizado
imediatamente
o
abono funcional para que os
servidores não tenham problemas
em relação a licenças-prêmio e
aposentadorias.
Quanto às diferenças dos atrasados
do PCS (DEA paga em 2009),

daqueles
servidores
que
protocolaram processo de revisão
de cálculo, fomos informados pelo
diretor
administrativo
da
FAETEC, Robson, que o processo
se encontra na Diretoria Financeira
para reconhecimento de dívida
(correspondente a cerca de R$1,2
milhão). Se você acha que houve
erro no pagamento dos seus
atrasados, abra um processo de
revisão no protocolo da FAETEC.

CONTRATOS TEMPORÁRIOS E
TERCEIRIZAÇÕES

DE OLHO NO CONCURSO
PÚBLICO DA FAETEC

Embora o concurso público que ora se encerra
permita o ingresso de um bom contingente de
novos servidores para o quadro permanente da
FAETEC, o fato dele ter ocorrido 8 anos depois
do último certame fez com que o número de
docentes contratados temporariamente e de
terceirizados tenha aumentado absurdamente.
A FAETEC contava até dezembro de 2010 com
aproximadamente 3700 docentes contratados em
caráter temporário e 2900 trabalhadores da área
de apoio terceirizados. Para efeito de
comparação, o número de docentes efetivos é de
2850 e de técnico-administrativos, 1366. Somase a este contingente 765 servidores cedidos
(concursados) e quase uma centena em cargos
comissionados (apenas uma parte composta de
servidores efetivos). No total, a FAETEC
emprega
11651
trabalhadores,
sendo
aproximadamente 57 % não efetivos.
Não concordamos com a política de pessoal
baseada na contratação temporária para Ceteps e
CVTs e na terceirização de pessoal de apoio,
pois acreditamos que a eficiência e a qualidade
de uma instituição educacional pública devem
estar alicerçadas na valorização e no respeito
aos seus trabalhadores e que o concurso público
deve ser a única forma de ingresso no serviço
público.
Dessa forma, o SINDPEFAETEC acha
fundamental e necessário que a FAETEC
convoque mais aprovados do que o número de
vagas previstas no edital do concurso, além de
realizar novos certames nos próximos anos.

Antiga demanda do SINDPEFAETEC, uma
reivindicação que fazíamos, anos a fio, em
todas e quaisquer oportunidades e espaços –
boletins, jornais, audiências na Alerj,
reuniões com a Presidência da FAETEC etc
–, a realização do Concurso Público
atualmente em andamento representa uma
importante vitória do nosso sindicato. No
entanto, alguns problemas não podem deixar
de ser destacados. Por um lado, o número de
vagas oferecidas, algo em tono de 1000 (mil),
para os mais diferentes cargos, não
representa satisfatoriamente as carências do
quadro funcional da instituição. Por isso,
estamos demandando também a convocação
dos candidatos aprovados além do número de
vagas estabelecidas pelo edital. Por outro
lado, nos chegaram informações recorrentes
de muitos candidatos, informações estas que
causam bastante preocupação em relação à
lisura do Concurso: na avaliação de títulos,
muitos candidatos não tiveram suas
experiências profissionais contabilizadas. O
período para a obtenção de recurso? Apenas
um dia, exatamente após a divulgação da
relação dos nomes com a pontuação dos
títulos! Assim não dá! Eis aí um problema
grave que deve ser corrigido o quanto antes e
que deve contar com a interferência da
Presidência da FAETEC junto ao
organizador do Concurso, o CEPERJ.

PROMESSA DE
NOVAS
ESCOLAS
TÉCNICAS
Em reunião com o
Sindicato, o presidente
da Faetec falou sobre a
intenção da Secti em
abrir novas Escolas
Técnicas.
Estariam
previstas novas escolas
em Imbariê, Austin,
Nilópolis, Três Rios e
Bacaxá.
Seriam
escolas com ensino
regular
e
técnico
concomitantes
nos
moldes de nossas
ETEs. O Sindicato
questiona essa política
de CVT’s adotada pelo
secretário Alexandre
Cardoso e defende um
ensino de qualidade
que,
acreditamos,
passa
pelo
investimento
em
escolas
técnicas
regulares. O presidente
sugeriu uma nova
forma de acesso ao
ensino
médio...questões para
discutir...
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BOAS VINDAS AOS
CONCURSADOS
Depois de oito anos sem concurso
público, finalmente o resultado final

do último certame foi divulgado no
dia 23 de fevereiro. Segundo a
DIVRH, os concursados serão
convocados a partir do dia 21 de
março, em chamadas de oitenta
pessoas por dia, estendendo-se até o

dia 14 de abril. Os concursados para a
área administrativa serão chamados
em
maio,
também
segundo
informações da DIVRH. É importante
ressaltar que o Sindicato estará
presente nesta convocação com escala

MARÇO 2011

para recepcionar os novos servidores.
Bem vindos novos servidores da
FAETEC!!

O QUE VAI PELAS ESCOLAS
A ESCOLA TÉCNICA
ESTADUAL JUSCELINO
KUBITSCHEK – UMA
ESCOLA QUE NÃO PARA
Uma das características da
ETE Juscelino Kubitschek são os vários projetos,
envolvendo várias áreas do conhecimento. Os
projetos funcionam durante todo o ano.
Existe uma equipe na escola que elabora, apóia e
administra todos os projetos. Essa equipe é
formada pelos professores Edson Soares
(Coordenador), Glória Maria, Joffre Telles, Julião
Augusto e Maria Abadia.
Explanaremos alguns desses projetos.
A “Copa Danilo Francis” e a “Copa JK”
desenvolvem o conhecimento dos alunos a partir de
questões respondidas imediatamente e outras onde

os alunos têm um tempo para a pesquisa. As
questões primam pela interdisciplinaridade e pela
reflexão. As diferenças entre os dois projetos é que
a “Copa JK” pode ser realizada virtualmente. A
culminância da “Danilo Francis” é uma gincana
com doação de alimentos, que vão para uma
instituição de caridade.
A ETEJK oferece também projeto de promoção da
cultura afro-brasileira, intitulado “África de Todos
Nós”. Aqui ocorrem desfiles, exposições, murais,
músicas, danças, etc. Há o projeto “Eu fiz e deu
certo”, em que os docentes e a área pedagógica
trocam experiências bem sucedidas. O projeto
“Viva Melhor” trata da temática dos preconceitos,
buylling, drogas, doenças, etc., buscando a
conscientização da comunidade escolar de que a
temperança promove felicidade.
Os alunos, orientados, promovem o projeto “Sarau
Poético” e a “Revista JK”, uma revista eletrônica,

CAMPANHA RESGATANDO A MEMÓRIA...
O Sindicato completa este ano 10 anos de luta e está em
busca do resgate do início da sua história. Lançamos,
então, a campanha “RESGATANDO A MEMÓRIA”
pedindo aqueles que tenham material em arquivo, fotos,
vídeos, reportagens, artigos escritos ou em qualquer
outro formato que entre em contato para que possa ceder
cópia ao Sindicato. Gostaríamos de resgatar,
principalmente, o período de 2001 a 2004. Contamos com
a colaboração daqueles que ajudaram a construir a história do SINDPEFAETEC /
APEFAETEC.

Nota:
A Comissão de Educação da ALERJ já determinou a
data da primeira audiência pública de 2011 da
FAETEC. Será dia 30 de Março às 10 h.
Convocamos a participação de todos!
Que venha 2011!

tratando de temas como variedades, fotonovelas,
curiosidades, dia-a-dia da escola. Tivemos também
oficina e exposição de “Grafite e Hip Hop”, que
também foi realizada no Centro de Exposição do
BNDES. Durante todo o ano houve encontro com o
cinema, no “Cine Clube” da escola, que contou
com a colaboração de um ex-aluno, que hoje cursa
cinema.
Para esse ano, além de todos os projetos citados,
teremos o “Projeto de Xadrex”, que visa iniciar
interessados nesse esporte. O “Sudoku”, uma
espécie de quebra-cabeça numérico criado no Japão
e utilizado em provas, pretende estimular e
desenvolver o pensamento lógico.
Muitos outros projetos acontecem e vale conferir.
Enfim, percebemos o quanto a escola é
movimentada a partir da iniciativa de seus
professores, tornando viva e prazerosa a prática de
ensinar.

RODA DE FUNK NAS ESCOLAS
O SINDPEFAETEC promoverá nos
meses de março e abril, em algumas
unidades, um evento cultural destinado
aos nossos alunos, em parceria com a
Associação dos Profissionais e Amigos
do FUNK (APAFUNK), movimento
social responsável pelo reconhecimento
e legalização do Funk como arte e
cultura no Rio de Janeiro.
Faremos uma animada rodada de filme, debates e muita música,
com alguns MC's que percorrem vários espaços da sociedade
carioca, discutindo através de suas músicas temas como
preconceito social, criminalização da pobreza, inclusão e
ascensão social através da arte e da educação. Este mesmo
evento já foi realizado no Colégio Pedro II (Unidade Humaitá
II), sendo coordenado pelo MC Leonardo, presidente e
fundador da APAFUNK, colunista da revista Caros Amigos e
funkeiro que ficou famoso desde a popularização do ritmo no
Rio de Janeiro na década de 1990, com músicas como o 'Rap do
Centenário', e no Brasil inteiro, em 2007, como responsável
pela trilha sonora do filme 'Tropa de Elite'.
As primeiras rodas acontecerão no dia 22/03 na ETE Adolpho
Bloch e no dia 13/04 na ETE Juscelino Kubitschek. Outras
datas serão confirmadas e divulgadas oportunamente.
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EM BUSCA DA REVISÃO DO ESTATUTO DA FAETEC
Tendo e m vista adequar a FAETEC aos
princípios democratizantes que se
encontram no Plano Estadual de
Educação, visando também introduzir
mudanças normativas que permitam à
FAETEC obter maior autonomia
educacional
e
aperfeiçoar
sua
consistência técnico-administrativa e
pedagógica, estamos solicitando, junto
aos
deputados
estaduais
Comte
Bittencourt (PPS) e Marcelo Freixo
(PSOL), a realização de uma audiência
pública para tratar do Estatuto da
FAETEC.
Consideramos de fundamental
importância a revisão parcial do Estatuto,
editado por Decreto do Governador (no.
42327, de 03/03/2010), sobretudo no
tocante ao modo de composição do corpo
dirigente da instituição. Vale assinalar
que, tal como estabelecido no Estatuto
em vigor, este revela aberta contradição
entre
a
preconizada
autonomia
administrativa e acadêmica da instituição,
estabelecida no art. 3º, e a natureza
altamente dependente das políticas
ocasionais de governo, já que todos os

membros do corpo dirigente da FAETEC
(Presidência, Conselhos Superior e
Consultivo) são de exclusiva nomeação
do Governador.
Dessa forma, considerando o item
8 (formação e valorização dos
profissionais de educação) do Plano
Estadual de Educação, que acentua o
processo eleitoral como decisivo
mecanismo
de
gestão
escolar;
considerando a necessidade de maior
participação
e
envolvimento
da
comunidade escolar nos processos de
decisão sobre os rumos a serem seguidos
pelas instituições educacionais; levando
também em conta a necessidade de a
FAETEC alcançar maior autonomia
administrativa e acadêmica – perseguindo
políticas educacionais sólidas e estáveis e
não meramente circunstanciais, de
governo –, entendemos que, por um lado,
faz-se necessário revisar o Estatuto de
sorte a introduzir na instituição o
mecanismo eleitoral para a ocupação do
cargo de presidente; por outro, faz-se
necessário revisar o Estatuto de maneira a
conceder maior espaço aos servidores da

FAETEC na composição dos Conselhos
Superior e Consultivo. Observando o
Estatuto, percebe-se que, de um total de
20 integrantes de tais conselhos – que
possuem o encargo de definir as
diretrizes, as orientações e as políticas
educacionais da instituição –, apenas dois
assentos são assegurados aos servidores
da FAETEC, demonstrando absoluto
desprestígio do universo dos seus
próprios servidores no delineamento das
políticas pedagógicas.
Sem desconsiderar que o Estatuto
atualizou algumas finalidades da
instituição, como a oferta da educação
superior, e incorporou o princípio da
articulação entre ensino, pesquisa e
extensão, medidas salutares e necessárias,
entendemos, todavia, que, com o Decreto
do Governador, se perdeu preciosa
oportunidade de realização de um debate
amplo sobre o Estatuto da FAETEC. Por
outro lado, deixou-se de lado a
possibilidade de adotar padrões de
natureza democrática no ordenamento
gerencial da instituição.

CONVÊNIOS

6º CONGRESSO
DO
SINDPEFAETEC CONVOCAÇÃO
PRELIMINAR.
Caros trabalhadores da Faetec, em
especial os sindicalizados. Estamos
convocando todos para o nosso 6º
Congresso a ser realizado em outubro
do corrente ano. O Congresso é o
momento especial de traçarmos os
rumos para o próximo triénio (20122015) para o nosso sindicato, ou seja,
para toda a nossa categoria. O que está
em questão são os nosso interesses.
Para tanto, o Sindicato está, desde já,
se preparando para esse evento. Para
que o mesmo se realize da melhor
maneira possível. Todavia, o mais
importante são as pessoas, é você.
Esteja a par dos debates, venha às
nossas assembléias, participe de
assembléias locais, visite-nos. O que
você acha que deve mudar? Ajude-nos
nas
nossas
imperfeições.
Esse
congresso coincide com a aniversário
de 10 anos do próprio Sindicato.
Queremos uma passagem marcante.
Contamos com você.

http://www.cacss.com.br/

Central de informações
3713-2064, 3026-7069 e 7828-1841 id 12*41376
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS COM ATÉ 30% DE DESCONTOS

http://www.corpseg.com.br
Veja outros convênios no nosso site: www.sindpefaetec.org.br
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VISITA ÀS UNIDADES
Neste ano de 2011, as reuniões da
diretoria do SINDPEFAETEC, que
anteriormente eram realizadas às
quartas-feiras, passam a acontecer
todas as segundas-feiras, a partir das
10h. Todo mês essa reunião

acontecerá em uma unidade diferente
da rede FAETEC, para que possamos
aumentar o contato de toda a diretoria
com as bases nas unidades. A
primeira reunião já ocorreu na ETE
Henrique Lage no dia 21 de fevereiro.

Vale ressaltar que neste dia, não
houve aula no ensino fundamental do
Henrique Lage por falta de luz devido
a um curto circuito no transformador.
O curioso é que o problema se deu na
quarta-feira anterior, dia 16 de

fevereiro, mas até aquele dia não tido
sido solucionado (!) e todas as
crianças da escola ficaram sem aulas
nesse período.

Reunião de Diretoria
na ETE-HL, Niterói

Vista da ETE-HL

Um grito pela Educação

Foi um sucesso! O ato de lançamento dos
dez princípios do Fórum Estadual em
Defesa da Educação Pública FEDEP/RJ, no dia 23 de fevereiro, na
UERJ, contou com a presença de
professores, estudantes universitários e
secundaristas e integrantes de diversos
movimentos. O SINDPEFAETEC esteve
presente no ato. Na mesa, Roberto Leher
(UFRJ) apresentou os dez princípios e
Dermeval Saviani (Unicamp) analisou a
proposta do Plano Nacional de Educação
apresentado pelo governo. Uma das
maiores reivindicações são os 10% do
PIB para o setor. Houve ricas e diversas
apresentações culturais de estudantes de
escolas públicas.

O FEDEP é uma iniciativa que conta
com a participação de mais de 30
entidades (Faculdades de Educação,
Sindicatos, Movimentos Sociais e
Estudantis). O seu objetivo é lutar por
uma educação pública, universal, laica,
democrática
e
socialmente
referenciada. O FEDEP considera que
a ofensiva de grupos econômicos nas
escolas públicas é parte de uma lógica
gerencial
que
desqualifica
profundamente os trabalhadores da
educação e retira das crianças e jovens o
direito a uma escola pública com padrão
unitário de qualidade, livre de interesses
particularistas.
O
FEDEP
está
convocando os setores democráticos da
sociedade a se somar nessa luta pelo
princípio da Educação de Qualidade
como Direito de Todos e dever do
Estado.
Veja quais são os dez princípios do
Fórum Estadual em Defesa da Escola
Pública:
1 - Defender a educação pública, gratuita,
laica, democrática e de qualidade social,

em todos os níveis, como um direito
social universal e dever do Estado
2 - Exigir do poder público a garantia de
acesso e de permanência, assegurando
efetiva assistência estudantil (moradia,
transporte, meia entrada nos eventos
culturais, bolsa de manutenção etc.)
3 - Defender a organização de um efetivo
Sistema Nacional de Educação que
articule e garanta o cumprimento das
responsabilidades
educacionais
dos
diferentes entes federais
4 - Defender a aplicação imediata de
montante equivalente a, pelo menos, 10%
do PIB na educação pública em todos os
níveis e que as verbas públicas sejam
destinadas somente para as escolas
públicas
5 - Combater todas as formas de
mercantilização da educação e a
introdução de critérios produtivistas no
trabalho dos profissionais de educação e
na avaliação das instituições e dos
estudantes
6 - Exigir controle social sobre a
educação privada, como concessão do
poder público. É função do Estado
regulamentar
e
fiscalizar
seu
funcionamento, observando a garantia de

carreira digna aos seus trabalhadores e a
autonomia didático-científica diante de
suas mantenedoras
7 - Articular a luta em prol da qualidade
da educação com a defesa da garantia
pelo Estado das condições de trabalho
dos profissionais da educação, incluindo
a valorização salarial e a autonomia
didático-científica
8 - Exigir que a gestão democrática das
instituições e sistemas educacionais seja
realizada por meio de órgãos colegiados
democráticos
9 - Defender a formação inicial e
continuada, pública e gratuita, presencial
e de qualidade de todos os trabalhadores
em educação, em todos os níveis e
modalidades educacionais
10 - Ampliar o debate com os
movimentos sociais e populares e
entidades acadêmicas com o objetivo de
reconstruir o Fórum Nacional em Defesa
da Escola Pública e fortalecer a luta pela
elaboração coletiva e democrática do
Plano Nacional de Educação: proposta da
sociedade brasileira.
Para
mais
informações,
www.fedep.org.br

acesse

SINDPEFAETEC
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA FAETEC
CNPJ: 05483869/0001-58
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Tel: 3273-7916
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