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O SINDPEFAETEC, A FAETEC E AS “ELEIÇÕES”
O Sindicato dos Profissionais
da Faetec (SINDPEFAETEC) é um
sindicato livre e independente, pois é
assim que um sindicato deve ser.
Mesmo que alguns de nosso diretores
possam ter suas preferências
político-partidárias,
isso
se
restringe ao aspecto individual de
cada um deles.
Nossa independência tem um preço.
Ela
nos
traz
dignidade,
transparência,
honestidade
de
propósito e, ao mesmo tempo,
algumas dificuldades, não temos
aparatos partidários, os recursos são
escassos e de uma única fonte
(contribuição
sindical),
não
possuímos interlocutores políticos. O
SINDPEFAETEC
atua
exclusivamente na defesa dos
interesses dos funcionários da
FAETEC, do interesse público e da
Instituição.
Zelamos
pela
dignidade do trabalhador, por um
ensino público, gratuito e de
qualidade. Temos a nossa própria
visão da Instituição. Acreditamos que
a
política
de
ensino
profissionalizante do nosso Estado
deve estar focada na ampliação das
escolas com um ensino aprofundado
e não em cursos em rápidos como os
propagandeado Centro de Vocação
Tecnológica (CVT).
A propósito, o discurso da ampliação
do ensino profissionalizante é
dito em toda esfera política,
sobretudo nos períodos eleitorais
como o que acabamos de vivenciar.
Aliás, a educação sempre aparece em

momentos
eleitorais
como
a
salvadora da pátria, passado o
período, nada se cumpre. Os políticos
que se autodenominam “modernos”,
desenvolvimentistas e etc., na
realidade aparelham-se de nossa
Instituição, visando à concretização
de seus projetos políticos. Vimos isso
no recente processo eleitoral. A
FAETEC parou em função da
candidatura do político Alexandre
Cardoso. Uma alardeada publicidade
invadiu nossas escolas e ruas,
vinculando a Instituição ao político
em questão. Era impossível falar com
o presidente e suas instâncias
imediatas. Todos estavam em
campanha aberta. Diretores(as) das
Unidades e ocupantes de postos
chave fazendo declarações diretas de
voto, participando de inaugurações e

almoços de campanha. Era a
unanimidade ululante. É por isso e
outras
que
defendemos
a
eleições diretas para a direção das
escolas e todas as outras instâncias,
inclusive a presidência.
O SINDPEFAETEC vem a público
reafirmar e defender sua autonomia,
expressando protesto por práticas
como estas. Não estamos a reboque
de nenhum candidato ou coletivo
político. Vamos denunciar sempre o
mau uso da Instituição. Ela pertence
ao povo fluminense. A presidência da
FAETEC não quer receber o
SINDICATO,
está
melindrada
conosco por nossa postura critica ao
seu declarado candidato. Que fique!!!
Melhor assim para delimitar nossas
diferenças. Defendemos uma relação
cordial e de civilidade com eles,

desprezamos as atitudes grosseiras e
desrespeitosas, tão comum no nosso
cotidiano político. A autonomia
sindical custou e custa muito caro
para a classe trabalhadora e não vai
ser com retaliações que vamos
abandonar esse princípio. O que está
em questão é o interesse coletivo. O
sindicato não irá fazer parte do coro
dos contentes!!! Temos muito a
criticar. Vale lembrar que
a
presidência em conjunto com o
chamado “fórum de diretores”
decidiu o formato do edital de
consulta para diretores numa forma
de barganha política de contrapartida
pelo apoio político de vários diretores
à campanha do secretário Alexandre
Cardoso.
Avaliamos antiética a
postura de defender causa própria
quando, os próprios diretores
interessados em reeleição defendem
essa posição junto à presidência.
Ressaltamos também a importância
do abaixo-assinado feito pelo
sindicato reivindicando que a
consulta pra diretores fosse realizada
ainda neste ano de 2010, o que não
era consenso entre os diretores.
Muitos queriam que o pleito só fosse
realizado no ano que vem alegando o
prazo muito curto de campanha. O
pleito da consulta ficou garantido este
ano mas a barganha se deu na
possibilidade de reeleição para os
diretores que já possuíam dois
mandatos.
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CONCURSO PARA SERVIDORES DA FAETEC
Após 8 anos do último concurso
público para o quadro permanente de
servidores, no âmbito da educação básica
– em 2004 houve um concurso apenas
para docentes do ensino superior -, a
FAETEC divulgou o edital de um novo
certame, a ser realizado em dezembro
deste ano, com a oferta de 209 vagas para
o quadro técnico-administrativo e 940
para o quadro docente.
O SINDPEFAETEC batalhou
muito para que fosse realizado um amplo
concurso público na FAETEC, porém o
governo Sergio Cabral Filho demorou 4
anos para realizar esse concurso,
mantendo e estendendo a política de

contratos temporários, principalmente
nos Ceteps e CVTs. Estima-se que a
FAETEC tenha hoje mais de 3000
professores contratados, além de outros
milhares de trabalhadores terceirizados
em funções administrativas. Para estes
últimos, a FAETEC pediu cerca de 500
vagas, mas o governo autorizou apenas
209 vagas. Ou seja, esse governo não é
comprometido
com
a
forma
constitucional e mais democrática de
ingresso no serviço público e não gosta
de fazer concurso público na FAETEC.
Não é muito difícil concluir que
esse quantitativo previsto no edital do
concurso (1149 vagas) não cobre as

carências de pessoal da rede.
Já no início do ano que vem
vamos pressionar para que a
FAETEC convoque um
número maior de aprovados
para compor o quadro
permanente da instituição, o
que garantirá mais direitos
aos novos servidores e dará
maior solidez aos objetivos
pedagógicos da Fundação.

Categoria na LUTA!

VALE-TRANSPORTE
Que vergonha!
Estamos no final de 2010, mais um ano de
promessas intermináveis sem solução.
Com o novo aumento das passagens, os

funcionários da FAETEC terão que
continuar se virando da pior maneira
possÍvel: indo a pé , de bicicleta ou
fazendo empréstimos. Os funcionários
cooperativados continuam com todos os
seus direitos, é essa divisão entre as
categorias de uma mesma instituição, que
o Governador, o secretário da SECTI e o
presidente da FAETEC gostam e adotam.
É um meio deles manipularem os
funcionários da instituição. Continuamos
sem vale-transporte , sem o abono e o
recebimento do dinheiro das greves de
2003 e 2006. Em setembro de 2009,
segundo o chefe de gabinete da
presidência da FAETEC, Ubirajara, o

processo da greve estava no
DRH e em dezembro de 2009
os
funcionários
seriam
contemplados. Estamos em
novembro de 2010 e a
resposta da presidência da
FAETEC continua a mesma
tanto, que, dos avós aos netos
dos funcionários da FAETEC
já conhecem a história.
Categoria vamos em 2011
nos juntar e
buscar
soluções,
nos
organizarmos
para
enfrentar mais quatro anos
de governo Sergio Cabral.

Notas

COMISSÃO DO PLANO DE CARREIRA

BRASÍLIA

O funcionário da FAETEC lutando por
seus direitos. Sem o vale-transporte,
situações constrangedoras...

O SINPEFAETEC foi à Brasília lutar em prol do
princípio democrático em apoio a ANDES-SN
(Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior),
que após 30 anos de existência não podiam filiar mais
pessoas, devido à criação de outro sindicato apoiado pela
Central Sindical CUT tirando o direito de escolha da
categoria de optar pelo sindicato que ia representá-la. No
início do ato o Ministro do Trabalho Carlos Lupi subiu
no carro de som para fazer uma fala de retratação e
agendou uma audiência para solucionar o problema.
Disse que se tratava de um erro de redação na cláusula
da carta sindical redigido pela sua própria secretaria.
Vale ressaltar que estiveram três diretores do
SINDPEFAETEC (Flávio, Natalina e Luizão), com a
passagem e ajuda de custo que a própria ANDES-SN concedeu.

A reformulação do plano de carreira pela
comissão instituída está perto do fim. Questões como a
dedicação exclusiva, reajuste linear de 7% por tempo de
serviço ou ainda, progressão por mérito foram
contempladas nessa nova versão. Nosso plano, que
antes, era decreto, agora passou a ter o formato de
projeto de lei. Para o ano de 2011 já temos uma luta
muito importante pela frente: implementar nosso plano
através de negociações na ALERJ. Vamos à luta!

ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
Exceto o reajuste, o que ficou decidido na
ALERJ ainda está pendente. Assim como a questão dos
cedidos, o adicional de qualificação para quem tem
ensino médio na FAETEC, aprovado em lei em junho
deste ano, ainda está no papel. Segundo a direção
administrativa da FAETEC, a questão já foi
encaminhada à SEPLAG e aguarda uma rubrica para
autorizar pagamento. Como sempre, parou na
SEPLAG...
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MANUTENÇÃO DO ENSINO É FUNDAMENTAL NA REDE FAETEC
Após a aprovação pela ALERJ do
Plano Estadual de Educação do Rio de
Janeiro, a FAETEC, pressionada pelo
Ministério Público, ameaçou não abrir
vagas para as escolas de ensino
fundamental da rede. A comunidade
escolar, indignada com tal resolução,
manifestou-se pela permanência desse
segmento de ensino
junto ao
SINDPEFAETEC. Onde este começou

a negociar com a vice-presidência
educacional
da
FAETEC
uma
alternativa que atendesse as exigências
mínimas feitas pelo Plano Estadual de
Educação que garantisse o ensino
fundamental. Criou-se uma comissão
representada pela direção destas
escolas, o SINDPEFAETEC e Diretoria
de Ensino Pedagógico da FAETEC,
onde
todos
convergiram
na

permanência do ensino fundamental,
onde a discussão avançou e surgiu um
projeto de integralização do ensino
fundamental.
Após várias reuniões, baseadas na
convergência de opiniões foi aceito o
referido projeto, com objetivo de
melhor preparar o educando para o
mundo do trabalho, com o incremento
de
disciplinas
específicas
que

qualifiquem e ajudem o aluno na sua
futura escolha profissional nos cursos
técnicos oferecidos pela Instituição.
Parabenizamos
professores,
funcionários,
alunos,
pais
e
responsáveis que acreditam e têm o
mesmo ideal de que escola é para ser
mantida aberta e nunca fechada.
Parabéns
para
todos
que
participaram dessa empreitada!!!!

O SINDPEFAETEC APOIA UMA NOVA CENTRAL DE TRABALHADORES.
O SINDPEFAETEC apóia
plenamente a criação de uma nova
central de trabalhadores que se apresente
de forma autônoma e combativa.
Desde os dias 5 e 6 de junho de 2010
ocorreu o Congresso Nacional da Classe
Trabalhadora (CONCLAT) em Santos
(SP), um esforço público de formar a
nova central. Para tanto, reuniram-se
aproximadamente
quatro
mil
trabalhadores (delegados, observadores e
convidados). Ali o SINDPEFAETEC se
fez presente com sua delegação.
A ratificação para a criação da nova
central se deu no 2º Congresso Nacional
da CONLUTAS nos dois dias que
antecederam o CONCLAT (3 e 4), em
mesmo local. Cerca de 2.500 pessoas

entre
delegados
e
observadores
compareceram e deliberaram. O
SINDPEFAETEC também se fez
presente.
Essas atividades foram bastante
produtivas. Todavia não se chegou a um
consenso a cerca do nome da nova
central. Entidades como a Intersindical,
a Unidos para
Lutar/CST e o
Movimento Avançado Sindical (MAS)
não concordaram com o nome
apresentado
e
abandonaram
o
Congresso.
O SINDPEFAETEC acredita,
apóia e atua para que as dificuldades e
entraves possam todos ser resolvidos, já
que o que importa é uma representação
legítima da classe trabalhadora.

CONCLAT em Santos

Plenária do CONCLAT - Votação

DEBATE ORÇAMENTÁRIO – A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Encerrado o amplo processo eleitoral, a ALERJ
retomou suas atividades neste mês de
novembro. Com isso, iniciam-se os debates em
torno da definição da Lei Orçamentária Anual
– LOA de 2011, com a realização de
audiências públicas na casa legislativa estadual
e com a interação e as discussões entre os
parlamentares. Portanto, um momento político
bastante significativo para a FAETEC e os seus
servidores, pois é no resultado das discussões
sobre a LOA que se estabelecem os recursos

para investimentos e despesas nos órgãos
públicos.
O SINDPEFAETEC, nesse sentido,
participará destes importantes debates e
encaminhou à Comissão de Educação da
ALERJ as suas propostas de emendas
orçamentárias. Entre outras, destacam-se as
seguintes propostas de dotação de recursos
defendidas pelo sindicato ao Orçamento do
próximo ano: retomada do pagamento do valetransporte; correção salarial, relativa às perdas
inflacionárias do intervalo de 2010 a 2011, e

pagamento de perdas salariais avolumadas
desde o ano de 2002; revisão do Plano de
Carreira; aumento da contratação de pessoal,
por meio da convocação de candidatos
aprovados no Concurso Público, para além do
número estabelecido pelo edital; expansão das
Escolas Técnicas e melhoria das instalações
dos Institutos Superiores; e pagamento de
dívidas da FAETEC com os seus servidores –
referentes ao abono de greve e a cálculos
superiores aos que foram pagos pelo
congelamento do Plano de Carreira.

Plenária da ALERJ

VISITAS ÀS UNIDADES DO INTERIOR DO ESTADO
Em outubro último fizemos visitas aos
servidores das unidades de ensino da Faetec de
Petrópolis e de Três Rios – IST, CETEP,
CEPTI Petrópolis e ISE e CETEP Três Rios.
Apresentamos um pouco das iniciativas que
temos desenvolvido, assim como as respostas e
os resultados que temos alcançado nos últimos
tempos com algumas das ações do

SINDPEFAETEC. Evidentemente, coletamos
queixas, sugestões, dúvidas e demandas dos
servidores. Para nós, uma experiência bastante
frutífera por estreitar os contatos com as nossas
bases em locais distantes do centro geográfico
de atuação da FAETEC e que nos permitem
tomar
conhecimento
sobre
realidades
diversificadas, potencialmente dando ao nosso

sindicato uma visão mais abrangente sobre o
conjunto da rede FAETEC. Pretendemos dar
vigor a esse tipo de iniciativa, de modo a
estabelecer uma relação mais direta e orgânica
entre representantes e múltiplas bases da
categoria, especialmente com o aumento da
arrecadação sindical, por extensão, da filiação,
de modo a viabilizar o custeio das viagens.
CETEP Petrópolis
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ESCOLA DE TEATRO
MARTINS PENA
administrativo da Instituição. A redação final será entregue para análise da Presidência da
FAETEC, onde poderá fazer considerações e reencaminhá-las a comissão para que possa ser
feito os devidos ajustes. Espera-se que o Regimento Interno seja aprovado para o exercício
de 2011 e que seja possível começar o novo ano,conhecendo um pouco mais da estrutura da
entidade que representamos.

Em 10/11 foi promovida, pela Comissão de Educação da ALERJ, uma audiência
pública na Escola de Teatro Martins Pena. O propósito da audiência foi tratar da
determinação legal, definida pelo Plano Estadual de Educação, de retorno da Escola à gestão
da Secretaria Estadual de Cultura. Consistindo na segunda audiência pública a respeito, ficou
evidenciado um nítido descaso da Secretaria de Cultura com o destino da Escola – a
Secretária não compareceu nem enviou representante –, estando presentes todos os demais
agentes sociais e públicos interessados na revitalização da Escola: Comissão de Educação da
ALERJ; representantes da Faetec; direção, servidores e alunos da Escola e o nosso sindicato.
Chegou-se a um consenso de que, em virtude do interesse da Faetec em investir e assegurar a
manutenção da Escola, assim como devido à desrespeitosa posição da Secretaria de Cultura –
que afirmou aos representantes discentes que a Escola não era uma prioridade e que tinha
iniciativas mais importantes a desenvolver... – deve-se alterar o artigo do Plano Estadual de
Educação, de sorte que a Escola continue sendo mantida pela Faetec. Ademais, cabe registrar
outra manifestação consensual da comunidade escolar: a necessidade de a administração da
Faetec atender às peculiaridades do projeto pedagógico e das finalidades da Escola, de modo
que esta possa preservar a sua identidade e a sua veia artística e cultural

CEDIDOS, AINDA UMA PROMESSA
A transferência dos cedidos ocorrida em julho deste ano sob a forma de
Lei ainda é somente uma promessa. O processo se encontra na SEPLAG e esbarra
na barreira dos tramites administrativos pendentes. Questões como os valores
consignados em folha, pensão e etc...
Ao que a FAETEC só responde: “está na SEPLAG” num sentimento de quem já
fez a sua parte, nesse caso, meramente administrativa que foi o de encaminhar as
questões apontadas pelo SECTI à SEPLAG. Nós, SINDPEFAETEC, diante disso,
juntamente com o SEPE, sindicato também envolvido, moveremos esforços no
intuito de desemperrar a situação pressionando a SEPLAG para que a questão
apresente alguma solução.
Deixamos claro para aqueles que talvez acreditem que buscar soluções de
maneira individual seja a solução, que o empenho de todos os envolvidos é que
representarão a vitória. Não há nenhum interesse político daqueles que, para alguns,
foram responsáveis pela transferência pois o “ganho” político está apenas na
aprovação da Lei e não necessariamente em sua aplicação de fato.
Vamos juntar nossos esforços!

REGIME INTERNO DA FAETEC
A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro – FAETEC - está na
fase final de elaboração do seu Regimento Interno. A comissão do Regimento Interno
solicitou ajuda para vários setores da FAETEC com o objetivo de que relatassem as suas
principais atribuições. A maioria dos setores contribuiu muito, apresentando as atividades
que executam no seu dia a dia. Desta forma, a comissão pode atender os anseios destes
setores, o que é de grande valia, pois a função do Regimento Interno é normatizar as
atividades comuns e específicas da estrutura organizacional nos planos educacional e

" Balanço do Ano de 2010
O ano de 2010 foi bastante
favorável para a nossa categoria.
Através de nosso luta conquistamos
muito!!! A diretoria do órgão vem
trabalhando para concretizar nossas
reivindicações
e
ampliar
nossa
combatividade.
Fizemos assembléias sistemáticas
ao longo do ano (mesmo após a
conquista do reajuste), praticamente
acampamos na ALERJ durante o
período de votações de reajustes (no
qual, a princípio estávamos excluídos),
participamos ativamente em audiências
públicas na Assembléia Legislativa,
visitamos unidades, checamos e
combatemos
denúncias,
visitamos
unidades mais afastadas, participamos
de congressos coletivos de classe, etc.
Esse ano obtivemos, na ALERJ, a
vitória histórica com a passagem dos
servidores cedidos à FAETEC para o
quadro permanente, que além de melhor

condição ao servidor, permitiu que a
identidade de nossa categoria tomasse
maior sentido de unidade. Conquistamos
um reajuste de 5%, que perfaz um
montante de 17% ao longo dos 4 últimos
anos. Para completar foi aprovado o
enquadramento por titulação do serviço
de nível médio.
Garantimos a efetivação do
concurso público, que diminuirá, mas
não
eliminará,
a
relação
efeito/contratado. Estamos concluindo o
novo plano de cargo e salários que,
entre outras, irá igualar todos os
funcionários em termo de passagem de
nível por tempo de serviço (7% a cada
dois anos). Promoção de nível não só
por tempo (horizontal), mas também por
titulação (vertical). A consulta para
diretores(as) de Unidades também se
efetiva no corrente ano. Evitamos o
encerramento de atividades do Ensino
Fundamental.

Falta conquistar o valetransporte. Assunto sistematicamente
cobrado. Em todas as nossas
assembléias o tema apareceu, fizemos
atos, ocupamos a Presidência da
FAETEC, denunciamos em audiência
pública, por último, recolhemos muitas
assinaturas e entregamos o abaixoassinado ao governador durante sua
campanha a reeleição.
A intenção de adquirir a sede
própria continua como objetivo, nossos
recursos são reduzidos, mas acreditamos
que tão logo realizaremos esse sonho.
O ano próximo promete. Temos
que continuar mobilizando para a
campanha de reajuste e para o
estabelecimento de uma data-base que
evitará sobressaltos. Logo no início do
próximo ano constituiremos uma
comissão de diretores que irá atuar
junto a ALERJ e ao Poder Executivo
para recuperarmos nossas perdas

salariais. Para tanto, defendemos o
fortalecimento do movimento unificado.
Em 2011 deve-se dar mais ênfase
aos
problemas
específicos
das
Unidades, como melhores condições de
trabalho, gozo imediato de direitos como
licença-prêmio, fiscalização dos gastos
públicos, averiguação de denúncias,
combate às gestões autoritárias, etc.
Para o ano realizaremos nosso
Congresso, em que discussões e decisões
importantes definirão o rumo do
sindicato para os próximos 03 anos.
Nesse ano o Sindicato completará 10
anos de luta. Temos que realizar uma
grande comemoração para a marcante
data.
Servidor, não fique parado!!!
Venha participar da vida sindical!!!

SINDPEFAETEC
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA FAETEC
CNPJ: 05483869/0001-58
Rua Clarimundo de Melo nº 1018, sala 201 – Quintino – Rio de Janeiro – RJ
Tel: 3273-7916
www.sindpefaetec.org .br
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