
Una-se ao 
SINESP 

nas lutas 
de 2020!
A Diretoria do SINESP 

está a postos e chama os 
Gestores Educacionais a 

participar da mobilização 
e da resistência que 

continuam ainda com 
mais força!

            Veja mais no verso 
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Uniformes: Governo aumenta custo, não 
garante qualidade e sobrecarrega escolas

Junte-se a quem luta com você!

www.sinesp.org.br sinesp@sinesp.org.br 3116-8400
WhatsApp

Ao se filiar você fortalece o Sindicato e as lutas em 
defesa de seus direitos e salários, ganha acesso ao 
atendimento jurídico e administrativo especializado 
e personalizado que só o SINESP tem para os Gestores 
Educacionais e à formação qualificada e atividades do 
CFCL - Centro de Formação, Cultura e Lazer do SINESP!

Adicione o número
(11) 3116-8400

em sua lista de contatos no fone

Receba notícias em primeira 
mão e acompanhe a 

mobilização da categoria!!

Curta o SINESP 
nas redes sociais:

facebook.com/sinespsp/
instagram.com/sinesp1/

youtube.com/user/Sinesp1

O  prefeito Bruno Covas 
queria usar as Asso-

ciações de Pais e Mestres 
para entregar os kits, devido 
à investigação da Contro-
ladoria-Geral do Municí-
pio (CGM) de conluio na 
licitação.

Em ofício, o SINESP 
manifestou-se contrário e 
cobrou posicionamento. 
SME mudou sua posição, 
mas a medida tomada não 
resolve o problema.

Ela prevê a entrega de car-
tão/aplicativo às famílias, 
carregado com R$ 215,00, 
para compra do uniforme 
em locais a serem creden-
ciados pela prefeitura. 

Além de transferir 
responsabilidade 
para as escolas que 
sofrem com falta de 
pessoal, jogando mais 
serviço para quem já 
está sobrecarregado, 
há inúmeros outros 
problemas na medida 
populista que o 
governo inventou 
como “solução” para 
o fornecimento dos 
uniformes 2020!

  Veja no verso:
Chamada para Diretor e Super visor/Concurso CP
Sem diálogo, Prefeitura modifica PTRF

O problema de logística e responsabilidade pela dis-
tribuição de cartões é óbvio, e a medida também joga 
responsabilidades que são da SME para os profissionais 
de educação e traz inúmeros problemas e dúvidas:

Aumenta os gastos, pois com a licitação cada kit sairia por cerca 
de R$ 153,00, e com a mudança salta para R$ 215,00.
O custo do cartão/aplicativo também entra nessa conta.
E quanto à legalidade do ato de pagar aos pais de alunos um valor 

maior do que seria gasto com o uniforme adquirido por licitação?
Como será a logística para guardar e distribuir o vale-uniforme 

nas unidades educacionais?
E a prefeitura afirmou à imprensa que fará feirão com as empresas 

nas escolas fora do horário de expediente - Os Gestores abrirão as 
escolas além dos dias do calendário escolar?
A qualidade não é garantida com o custo maior, pois não se sabe 

quem serão os fornecedores (as empresas que estavam no conluio 
da licitação e não atingiram qualidade serão fornecedoras?).
TCM analisa e aponta problemas de qualidade desde 2017.
Como fica a licitação para os novos fornecedores?
Como será a regulação de preço por fornecedor e quem avaliará 

a qualidade do uniforme?
Como fica a prestação de contas da compra e do uso regular dos 

valores dos cartões? Quem fará? Como evitar fraudes?



Barrar os ataques na luta!

Governo federal amplia ataques!As frentes de luta são 
inúmeras para os 
Servidores do município 
de São Paulo. Há as 
ameaças permanentes 
de retrocessos com escola 
sem partido, imposição 
de voucher, terceirização 
e privatização crescentes, 
previdência municipal, falta 
de profissionais e verba 
nas escolas, problemas 
com uniforme e merenda, 
violência, reajustes 
insuficientes, entre outros.

De Brasília vem a PEC do 
FUNDEB, PEC Paralela da 
Previdência e as 3 PECs da 
reforma do Estado, as Reformas 
judiciária, política, sindical, 
administrativa, tributária e do 
Ensino Médio, Novas Diretrizes 
para Curso de Pedagogia e 
formação de Professores, 
Medidas Provisórias como o 
Programa Verde e Amarelo, 
entre outras medidas.

FUNDEB, PEC Paralela e Plano Mais Brasil estão 
entre as medidas que mais afetam a categoria
O Governo abriu dezenas de frentes para dificultar a resistência dos trabalhadores!

Veja mais sobre esses temas e a luta do Sindicato no site www.sinesp.org.br

No final de 2019, encaminhou 
mudanças em várias frentes 
que afetam direitos trabalhistas 
e  sociais da Constituição Fe-
deral, as relações democráticas 
e o estado de direito.

Essas medidas aprofundam o 
roteiro indigesto que tem sido 

imposto à sociedade brasileira 
com a aprovação da PEC do teto 
de gastos, da reforma trabalhista 
e da reforma previdenciária.

Evocam a austeridade e o mi-
nimalismo estatal para justificar 
cortes de despesas e fragilização 
de direitos. Prejudicam a gestão 

pública e o atendimento às 
necessidades da população. 

Já está evidente que não 
representam estímulos à ati-
vidade econômica e ao inves-
timento, apenas transferência 
de recursos dos trabalhadores 
para bancos e empresas.

Se essas medidas vingarem, 
as perdas serão maiores que 
em 2019, quando a reforma 
da Previdência praticamente 
dizimou o direito à aposen-
tadoria dos trabalhadores do 
setor privado e servidores 
federais (o que pode chegar 
aos estaduais e municipais 
com a PEC Paralela).

PEC do Pacto Federativo 
188/19, PEC Emergencial 
186/19, PEC dos Fundos 
Públicos 187/19, reforma 
Administrativa, Lei das pri-

vatizações e MP do Programa 
Verde e Amarelo são alguns 
dos fantasmas governistas que 
rondam os trabalhadores.

Esse pacote de mudanças é 
muito mais que um conjunto 
de ataques aos direitos traba-
lhistas e sociais, à democracia 
e à soberania do país.

Ele impõe uma segunda refor-
ma trabalhista, reduz repasses à 
saúde e à educação, acaba com 
a estabilidade dos servidores 
públicos e dá sinal verde para 
a privatização geral.

Tudo com o objetivo de 
reforçar o caixa e garantir 
o pagamento de juros da 
dívida aos banqueiros (leia 
artigo e veja vídeo sobre a 
(i)legalidade da dívida no 
site do SINESP).

Tanto que uma das PECs 
altera o artigo 6 da Cons-
tituição, colocando como 
condição para cumpri-lo 
o “equilíbrio financeiro”. 
Ou seja, se o governo dis-
ser que não tem dinheiro, 
não cumpre. 

Defesa do Concurso e da Carreira de 
Gestor Escolar é princípio do SINESP
Sindicato cobra Chamada
para Diretor e Supervisor 

No primeiro ofício de 2020, a Diretoria do SINESP cobrou da 
SME a homologação e a autorização de chamada dos cargos de 
Supervisor Escolar e Diretor de Escola. Também cobrou celeridade 
no Concurso de Coordenador Pedagógico.

No ofício, o SINESP frisou que essa autorização está pendente desde 
27 de novembro de 2019. E, considerando a necessidade de organização 
da Rede no início do ano letivo, solicitou a retomada da tramitação para 
a chamada dos aprovados e provimento dos cargos vagos.

Prefeitura cria novos recursos 
sem dialogar com a rede

O final do ano trouxe novas verbas para as escolas admi-
nistrarem como PTRF Oficina e PTRF Formação, além do 4 
repasse do PTRF. Somente este último era aguardado e foi 
fruto de reivindicação do SINESP.

Sem diálogo com a Rede, esses novos recursos geram au-
mento de demanda sobre as Unidades Educacionais, que já 
sofrem com quadros de módulo de pessoal defasados, como o 
caso dos Auxiliares Técnicos de Educação  - ATE - sem novos 
contratos enquanto o concurso ainda nem foi homologado. 

O dado de módulos incompleto/insuficiência é apontado pela 
Pesquisa Retrato da Rede realizada anualmente pelo SINESP 
e entregue à SME. Informação tem, falta ação!!!

Espaço Formação - Curso EAD dia 26 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas
Inscrições de 28/01 a 14/02 NO PORTAL DO SINESP  - Currículo da Cidade: desenvolvendo a Cultura de Paz no âmbito educacional


