
 
 

 

 

 
Assembleia Geral 
 
Data: 24/03/2010, às 14 h. 
Local: Auditório da ETE República – Quintino. O local 
da Assembleia foi alterado por causa dos danos 
causados ao Teatro de Quintino pelo dilúvio ocorrido 
na semana retrasada, e a data em função do ponto 
facultativo decretado pelo governador para o dia 
17/04. 
Pauta: 

– Reajuste salarial. 
– Proposta de paralisação em 31/03. 
– Vale-transporte. 
– Concurso Público. 
– Revisão do Plano de Cargos e Salários (PCS). 

Não deixem de comparecer! Temos até o final do mês 
de abril para obter o nosso reajuste! 
 
Nossas perdas salariais acumuladas até 
fevereiro de 2010 
 
Índice de Custo de Vida – ICV/Dieese: 47,8831%. 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE: 
38,09%. 
 
Sede própria – uma necessidade 
 
Há tempos a Direção do SINDPEFAETEC vem se 
esforçando para adquirir uma sede. Para tanto, 
fizemos um grande esforço de poupança desde que 
começamos a receber 
os repasses das contribuições sindicais dos 
funcionários.  

Temos clareza de que nossa preocupação 
central é a defesa da categoria, o 
SINDPEFAETEC foi criado para lutar! Nesse sentido, 
nossas economias não 
sacrificaram, em nenhum momento, a combatividade 
que um sindicato deve ter. Por outro lado, adquirir 
uma sede própria vem no sentido de reforçar ainda 
mais a nossa luta, já que o aluguel da sede deixa de 
ser uma preocupação e a 
categoria sabe que temos um endereço definitivo e 
que somente a vontade da 
categoria pode nos remover do atual endereço. 

Atualmente nos localizamos na Rua 
Clarimundo de Melo, 1018, apartamento 201. A 
proposta é adquirirmos a loja no mesmo endereço. No  
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momento, ficamos em um 
endereço residencial, o que nos impossibilita de, por 
exemplo, colocarmos um 
letreiro indicativo, ou seja, não temos visibilidade. 
Outro fator importante é considerar a localização: em 
frente à sede da Faetec. Isso possibilita uma ação 
mais eficaz do sindicato junto a Faetec e o local já 
é uma referência para a categoria. 

Na próxima Assembleia, no dia 17/03, 
gostaríamos de obter o apoio da categoria, 
já que somente ela pode tomar uma decisão 
importante como esta! 
 
Governador decreta alteração no estatuto da 
Faetec 
 
O governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) alterou o 
estatuto da Faetec (por meio do decreto 42.327, de 
03/03/2010, publicado no D.O. de 04/03/2010), 
anteriormente regido pela lei 2.735, de 10/06/1997. 
Esta alteração nos parece resultado de um longo 
processo político, educacional e administrativo, em 
que o SINDPEFAETEC também interviu, e em que 
diversas variáveis podem ter influído, tais como: 
demandas feitas na Faetec e na Alerj, pelo sindicato e 
pelos servidores, pela regularização do ensino superior; 
estudos e debates travados na comissão revisora do 
Plano de Cargos e Salários (PCS); iniciativas do 
próprio corpo dirigente da Faetec; reclamos da 
Comissão de Educação da Alerj; exigências do Plano 
Estadual de Educação; e demais fatores, inclusive 
políticos, é claro, provenientes do governo. Duas 
questões nos chamaram muito a atenção. Vejamos. 

Em primeiro lugar, a contradição entre a 
preconizada autonomia administrativa e educacional 
da Faetec e o universo de integrantes do corpo 
dirigente da instituição. De cerca de 20 cargos que 
irão preencher as mais altas instâncias da Faetec, 
apenas dois assentos são reservados aos servidores. 
Todos os cargos a serem nomeados por escolha do 
Governador. Menciona-se também a participação de 
agentes ligados ao setor privado nas instâncias 
Superior, que é a decisória, e Consultiva. Porquê este 
espaço aberto ao setor privado? No nosso entender, 
esta abertura traduz uma enorme inconveniência, 
típica dos nossos tempos neoliberais. Isto porque 
compor a direção da Faetec, um órgão público, por 
sujeitos ligados ao setor público – em tese orientados 
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para a representação e a realização do interesse 
coletivo da população – e por agentes ligados ao setor 
privado – principalmente guiados pela lógica do lucro 
– tende a gerar um hibridismo inconsequente entre 
lógicas diferentes e um provável desvirtuamento do 
sentido público elevado da educação oferecida pela 
Faetec. Um eventual exemplo imaginável do que 
poderia ocorrer: uma possível limitação da expansão 
de unidades de ensino médio técnico e da oferta de 
cursos, na educação básica e superior, para 
“respeitar” o território de atuação das instituições 
particulares de ensino. Quem perderia, evidentemente, 
seria o Povo carioca e fluminense. Um grande risco, 
portanto, o esdrúxulo “casamento” da composição do 
grupo dirigente da Faetec, determinada pelo novo 
estatuto. 

Enfim, no que diz respeito a esta questão, o 
governo manteve basicamente a mesma linha de 
composição do quadro diretor da Faetec que já previa 
o estatuto anterior. Desse modo, a aludida autonomia 
administrativa e educacional da instituição, 
estabelecida pelo novo estatuto, cai por terra, pois 
regularam um processo decisório interno que minimiza, 
ou desconsidera mesmo, a participação dos servidores. 
As decisões, assim, estarão nas mãos de sujeitos sem 
compromissos e vínculos diretos com a instituição. 
Como fica a tão pretendida democratização da Faetec 
aspirada pelos seus servidores?! 

Por outro lado, o novo estatuto, além de 
incluir a educação superior entre os níveis do ensino 
ofertado pela Faetec, incorporou o princípio da 
pesquisa entre as atribuições da instituição, 
principalmente no ensino superior, mas, mesmo que 
de modo tímido, também no ensino médio técnico. 
Esta questão nos pareceu um avanço, modesto, mas 
um avanço, porque proporciona maior peso e força, 
inclusive legal, nas negociações para a revisão do 
nosso PCS.  

O novo estatuto será um dos temas que 
iremos debater na audiência pública a ser realizada 
pela Comissão de Educação da Alerj, em abril próximo. 
Outros temas que pretendemos debater são: reajuste 
salarial; realização de Concurso Público; situação dos 
Institutos Superiores de Educação e dos Institutos 
Superiores de Tecnologia, após a aprovação da Lei do 
Plano Estadual de Educação; expansão das Escolas 
Técnicas de Ensino Médio; e a manutenção da 
identidade visual e nominal da Faetec etc. 
 
Denúncia de indicações políticas e desmandos 
no Cetep Catumbi 
 
O SINDPEFAETEC recebeu uma denúncia, por e-mail, 
de uma professora do Cetep Catumbi sobre indicações 
políticas e desmandos por parte da coordenação da 
referida unidade.  

Como já denunciamos inúmeras vezes na 
imprensa e na Alerj, os Ceteps e os CVTs continuam 

sendo loteados politicamente pela Faetec, através de 
indicações de deputados estaduais da base do 
governo Sergio Cabral Filho para as coordenações e 
para o corpo funcional, por intermédio de contratos 
temporários, formando os tristemente famosos 
“currais eleitorais”. Essa política é nefasta, pois 
impede a realização de concursos públicos, a garantia 
legal de acesso ao serviço público e de atendimento 
permanente à população. Isso só será resolvido com a 
realização de concurso público para a ocupação dos 
postos de trabalho e a realização de eleições diretas 
para a coordenação dos Ceteps e dos CVTs. 

A denúncia citava que o Cetep Catumbi seria 
controlado politicamente pelo deputado estadual 
Gilberto Palmares (PT), que teria indicado a 
coordenadora, que, por sua vez, estava exorbitando 
de suas atribuições, fazendo com que algumas 
pessoas deixassem a unidade. 

Nosso primeiro movimento foi encaminhar um 
ofício à presidência da Faetec solicitando 
esclarecimentos. Membros da diretoria do 
SINDPEFAETEC estiveram presentes no Cetep Catumbi 
na tarde do dia 11 de março e conversaram com a 
coordenadora e com alguns trabalhadores contratados. 
Não localizamos nenhum servidor efetivo da Faetec no 
local. 

Vamos acompanhar atentamente esse caso. 
Solicitamos também que o servidor que se sinta 
prejudicado em qualquer unidade da rede Faetec, que 
entre em contato diretamente com um diretor do 
sindicato ou se dirija à nossa sede para maiores 
esclarecimentos. 
 
 


