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1992-2017: 25 anos
de lutas e conquistas

Você faz parte
desta história

PL aprovado na Câmara
amplia o módulo de
Supervisores em 96
cargos - A luta continua
para a sanção do
prefeito! - Página 2

Firme na luta contra as reformas da Previdência e
trabalhista, SINESP participa do #OcupeBrasília
Foto: Thamiris Silva - Imprensa SINESP

Repressão ordenada
por Temer envolveu
polícia e exército, mas
não abafou nem tirou a
força da manifestação,
que teve participação
de caravanas de todo
o país! Mobilização
contrária e repúdio às
reformas e ao governo
crescem, e Centrais
chamam nova Greve
Geral para junho
Leia mais na pág. 3

Defesa da carreira e do concurso norteiam
participação do SINESP nas etapas regional
e municipal da CONAE 2018 - Pág. 4
Foto: Diretoria do SINESP

Dirigente e filiados
do SINESP
participaram com
destaque nas
duas etapas. Na
Plenária Final da
Etapa Municipal, o
Dirigente Sindical
João Alberto
Rodrigues de
Souza compôs a
coordenação da
Mesa, conduzindo
o trabalho dentro
do Regimento
estabelecido pela
Coordenação.

CFCL-SINESP oferece atividades
variadas aos seus filiados
Coro

SINESP

#vamos juntos

Cursos de idiomas, pilates, ioga, zumba, clube de leitura, cine debate, visitas a
exposições, eventos culturais, palestras, passeios, chá da tarde e muito mais.....

Faça uma visita ao Centro de Formação, Cultura e Lazer
do Sindicato, conheça o espaço e as atividades e participe
conosco! Veja as próximas atividades na página 3
Mantenha-se informado e atualizado sobre o que acontece na
RME acompanhando diariamente o site www.sinesp.org.br

2
Expediente
Jornal do SINESP é uma publicação
do Sindicato dos Especialistas
de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo.
Responsabilidade da diretoria.

Diretoria
Presidente:
Luiz Carlos Ghilardi
Vice-Presidente:
Maria Benedita de Castro de Andrade
Secretário Geral:
João Alberto Rodrigues de Souza
Vice-Secretário Geral:
Maria Cristina Ribeiro
Diretor de Administração
Financeira:
Rosalina Rocha de Miranda
Vice-Diretor de Administração
Financeira:
Letícia Grisólio Dias
Diretor p/ Assuntos de Legislação e
Defesa dos Direitos dos Filiados:
Egle Prescher Iaconelli
Vice-Diretor p/ Assuntos de
Legislação e Defesa dos Direitos
dos Filiados:
Christian de Mello Sznick
Diretor de Eventos Educacionais:
Marilva Silva Gonçalves
Vice-Diretor de Eventos
Educacionais:
Rosana Capputi Borges
Diretor Cultural:
Alairse Vivi
Vice-Diretor Cultural:
Márcia Helena Gargiulo Krause
Diretor de Imprensa:
Marilza Gomes da Gama e Silva
Vice-Diretor de Imprensa:
Rui Ferreira da Silva Júnior
Diretor de Políticas Sociais:
Norma Lucia Andrade dos Santos
Vice-Diretor de Políticas Sociais:
Getúlio Marcio Soares
Diretor de Organização Sindical:
Ana Maria Dünkel Bonalumi
Vice-Diretor de Organização Sindical:
Janete Silva de Oliveira

Conselho Fiscal
Titulares: Rinaldo Sérgio Leite,
Eliana Mandarino Garcia Bonastre,
Neuza Maria Canile Hartman
Suplentes: Lídice Neyde da Silva
Astrini, Mabel Skiet do Nascimento,
Aparecida Benedita Teixeira

Produção
Redação, Edição, Diagramação: José Bergamini,
Jornalista responsável - MTB 23.668
Redação, Revisão e Pesquisa: Marilza G. Gama e
Silva - Impressão: Formacerta (2081 6000)
Tiragem: 6.700 exemplares

Endereço
Sede: Rua Líbero Badaró, 158, 21º andar, Centro,
São Paulo/SP, CEP 01008-000, fone 3116 8400
CFCL: Pça. Dom José Gaspar, 30, 3º andar Centro,
São Paulo/SP, CEP 01047-010, fone 3255 9794
sinesp@sinesp.org.br
www.sinesp.org.br

ESP
S INJornal

Editorial

Junho/Julho/2017

Maio, mês de muitas lutas para o
SINESP em defesa da categoria
Maio de 2017 veio com uma
agenda repleta de demandas
sindicais, que o SINESP venceu com determinação.

organização e da realização das
etapas regional e municipal da
Conferência Nacional de Educação – CONAE 2018.

No âmbito nacional, as
reformas previdenciária e
trabalhista caminharam no
Congresso, mesmo com o
governo Temer e a maioria
da sua base encurralados por
fortes evidências de corrupção.

O SINESP participa do Fórum
Municipal de Educação, que em
grande medida foi responsável
pela realização da CONAE no
município, exigindo que o governo tomasse medidas nesse
sentido.

Fiel à decisão de três Assembleias da categoria, no sentido
de manter a unidade dos trabalhadores e acompanhar as decisões das Centrais Sindicais,
o SINESP foi a Brasília no dia
24 de maio demonstrando forte
disposição para a luta contra
as reformas.

Mostrando o real interesse do
Sindicato em fortalecer a tomada
de decisões de forma democrática e imparcial, Dirigentes do
SINESP compuseram Mesas
organizando os trabalhos em
várias regiões e na Plenária final.

Na âmibito do município
de São Paulo, o SINESP
participou com igual garra da

O SINESP organizou a sua
base, fornecendo argumentos em
defesa da Carreira do Magistério,
em que os cargos são acessados
por meio de concurso, afastando

as escolas da ingerência e do
aparelhamento político. Pela
terceira CONAE consecutiva a
forma de provimento de cargos
por concurso público foi escolhida como a mais democrática e
republicana, o que configura um
ganho para a educação pública
municipal.
A Diretoria do SINESP também
participou ativamente de articulações na Câmara Municipal. Viu
com sensação de dever cumprido
a aprovação, em primeira votação, do PL 574/2016 do Executivo, pelo qual articulou apoio
antes e durante a tramitação.
O PL prevê a ampliação do
módulo de Supervisores Educacionais na RME. A continuidade
da chamada dos concursados para
os cargos de Diretor e Supervisor
foi outra luta intensa do SINESP

no mês de maio: manifestou-se a respeito junto à Comissão
de Educação da Câmara Municipal, fez pronunciamento
na TV Câmara e acompanhou
grupo de interessados à SME.
Tudo isso, e mais o dia a
dia, com reuniões previstas
no calendário, com acompanhamento regular dos
Conselhos do HSPM, do
Conselho Municipal de Educação, do IPREM, do CAE,
mais o pagamento regular
de precatórios alimentares,
e a participação qualificada
nas Mesas de Negociação do
SINP, fazem do SINESP um
Sindicato realmente comprometido com sua base, os
Gestores Educacionais, com a
Carreira do Magistério e com
a Educação Pública.

Câmara aprova criação de cargos de Supervisor
Vitória da luta permanente do SINESP em defesa da carreira e do concurso
público: ampliação do módulo de Supervisores é aprovada em 2ª votação!
No dia 8 de junho, uma luta do SINESP que começou em 2015
conquistou uma importante vitória. O PL 574/2016, que amplia o
módulo de Supervisores em 96 cargos, foi aprovado em segunda
votação na Câmara dos Vereadores e vai a sanção do Prefeito.
Essa luta começou em 2015 com a exigência, pelo SINESP, durante
as negociações da Campanha Salarial daquele ano, da ampliação
do módulo de Supervisores. A pressão do Sindicato dos Gestores
Educacionais resultou no envio à Câmara, em dezembro de 2016,
pelo governo Haddad, do PL agora aprovado.
O SINESP vê como missão cumprida a aprovação do PL pela
Câmara, em segunda votação, embora reconheça que esse número
não contempla as reais necessidades da RME.

Fruto da luta do Sindicato
O PL 574/2016 resultou do trabalho incessante do SINESP de
articulação para a criação dos novos cargos de Supervisor Escolar

junto ao Governo, aos vereadores e outras instâncias.
O crescimento da rede municipal, e dos convênios firmados
para atendimento dos bebês e crianças da fase inicial da Educação Infantil, têm demandando um maior trabalho dos atuais
Supervisores Escolares, que têm, por consequência, maior número
de escolas para acompanhar, além das demais atividades inerentes
à função. A precarização do trabalho do Supervisor Escolar não
pode ser admitida.
O departamento jurídico do SINESP apurou, em detalhado estudo, que entre 2007 e 2017 só o número de creches conveniadas
aumentou em 289%, sem o condizente aumento de cargos de
Supervisor. O impacto negativo dessa situação para a qualidade
da educação oferecida pela SME foi levado ao então Secretário de
Articulação Política do governo, Milton Flávio, a várias lideranças
da Câmara Municipal e foi pauta da audiência do SINESP com
Secretário Alexandre Schneider, em 19 de janeiro.
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#OcupeBrasilia Contras as Reformas da Previdência e trabalhista

Centrais convocam greve geral em junho
O SINESP manteve a unidade com a luta nacional organizada pelas Centrais Sindicais contra as reformas previdenciária e trabalhista
e participou do ato em Brasília no dia 24 de maio, com Diretores, Conselheiros e filiados representando os Gestores Escolares!

Fotos: Thamiris Silva - Imprensa SINESP

O governo Temer convocou a
polícia e o exército e ordenou uma
forte repressão contra a manifestação de 24 de maio, em Brasília.
Quis demonstrar força diante dos
trabalhadores, vindos de todas as
regiões do país exigindo nenhum
direito a menos. O policiamento
foi ostensivo, com bombas de
efeito moral explodindo e muita
repressão policial, com o uso de
helicóperos, balas de borracha e
até de armas letais.
Mas os trabalhadores resistiram
e mostraram disposição lutar com
todas as suas forças.

Nova greve geral
no dia 30 de junho
Foi com esse espírito que as
Centrais Sindicais se reuniram
e decidiram convocar uma nova
greve geral no país, com indicativo
para o dia 30 de junho. O calendário também prevê: de 06 a 23 de
junho: plenárias, assembleias e
reuniões, em todo o Brasil, para a
construção da GREVE GERAL;e
20 de junho: esquenta greve geral
com atos e panfletagens.

Reformas
repercutem
negativamente no
Município
A Previdência Municipal é balizada pela Constituição Federal. A
proposta de reforma previdenciária
de Temer, amplamente rejeitada
pelo país, aponta que os Entes
Federativos serão responsáveis
pela adequação das medidas previdenciárias que forem aprovadas.
De forma inaceitável para os servidores, entretanto, a reforma Temer

já repercute negativamente nas
Mesas de Negociação do SINP.
O governo Dória já se apressou
em dizer que quer discutir a
Previdência Municipal, antes
mesmo da reforma no âmbito
nacional.
A participação do SINESP
em Brasília foi uma etapa
importante, pois os filiados
mostraram grande articulação
atendendo prontamente o
chamado do Sindicato, enfrentando horas de estrada e de mobilização. A mesma disposição
haverão de mostrar na luta pela
Previdência Municipal.
O SINESP se manterá nessa
trincheira até a vitória dos
trabalhadores!

Fique atento à
convocação de
novas atividades no
site do SINESP:
www.sinesp.org.br.

Participe das atividades do CFCL-SINESP

Praça Dom José Gaspar, 30, 3º andar - INSCRIÇÕES com Dalva pelo fone 3255 9794, das 10h00 às 17h00

Palestra: Educação Financeira

Aprenda equilibrar o orçamento, negociar com
credores, cortar desperdícios e ter uma vida
financeira saudável. A palestra, com técnico do
DIEESE, busca apoiar na organização financeira,
no controle das finanças e no trato com as finanças
pessoais, discutindo procedimentos com gastos,
pagamento de dívidas e aplicação das economias.
27 de junho de 2017, 14h00 às 16h00.
Inscrições até o dia 26 de junho.

Festa Junina

29 de junho, das 17h00 às 20h00.
Comidas típicas, brincadeiras, bebidas, música
ao vivo - Venha se divertir conosco!
Inscrições 12 a 23 de junho.

Cursos de férias em julho
Inglês para viagem
Aprenda a se comunicar em aeroportos, taxis,
hotéis, passeios turísticos, restaurantes, museus,
igrejas e outras situações e lugaraes comuns
em viagens. Curso com oficinas teatrais para
aperfeiçoar o aprendizado.
De 10 a 14 de julho, das 10h00 às 12h00
Inscrições de 27 de junho a 01 de julho

Curso de fotografia no celular
10 a 13 de julho das 14h às 16h30.
Inscrições de 27 de junho a 01 de julho.

Cursos com inscrições abertas e início imediato
Ioga

Pilates

Dança Circular

2ª e 4ª feira das
10h30 às 11h30

2ª e 5ª feira das 18h30 às 19h30 3ª feira, das 11h30 às 13h00 Ensaios às 5ªs feiras,
das 15h30 às 18h00
3ª e 5ª feira das 9h30 às 10h30 5ª feira das 18h às 20h

Coro do SINESP

Inscrições pelo telefone 3255-9794, com Dalva, das 10h00 às 18h00.
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SINESP faz defesa vitoriosa da carreira e do concurso
público nas etapas regional e municipal da CONAE 2018
Fotos: Diretoria do SINESP

O Concurso Público como
requisito para acesso aos
cargos de Gestor Escolar
foi o principal mobilizador
dos representantes do
Sindicato, contra propostas de
provimento por eleição ou por
critérios políticos de indicação

Debates intensos com
participação ampla do SINESP
A III CONAE Etapa Municipal se caNas fotos, dirigetnes
do SINESP em
participação nas Etapas
Regional e Municipal

Dirigentes, Conselheiros e filiados do
Sindicato participaram das conferências em
várias regiões da cidade, onde ocorreram
as discussões do documento referência da
3ª CONAE.

Crianças participaram
das discussões na
Etapa Municipal

racterizou pela participação dos Gestores
em todos os eixos e na mesa central,
primando pela condução dos debates
dos diversos temas que permeiam a Educação com transparência e democracia.
O SINESP contou com as Diretoras
Letícia Grisólio Dias, Rosana Capputi
Borges e Maria Benedita de Castro de

Temas como diversidade, inclusão, qualidade do ensino e financiamento estiveram
em pauta. Na Etapa Municipal da CONAE
foi reservado espaço exclusivo para o protagonismo infantil. As crianças puderam
debater o cotidiano escolar e educacional
e apontar propostas.
No debate sobre Gestão Democrática,
o SINESP combateu a proposição de
eleições como forma de provimento
aos cargos de gestão das instituições de
educação básica, que foi adicionada ao
texto em completo descompasso com o

Plano Nacional de Educação em vigor, e
propostas mistas que remetem ao uso de
critérios políticos de indicação.

Andrade na coordenação das discussões,
que contaram com 8 eixos de discussão
divididos em 6 espaços, tomando todo
o Palácio de Convenções do Anhembi.
Também participaram das discussões
na etapa municipal o Presidente do
SINESP Luiz Carlos Ghilardi e os dirigentes Egle Prescher Iaconelli, Maria
Cristina Ribeiro, Ana Dünkel, Christian
de Mello Sznick, Rui Ferreira da Silva
Junior e Norma Lúcia Andrade dos
Eleitos na Etapa Municipal para a próxima Etapa, a Estadual

Santos, além de Conselheiros e filiados.
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Fórum Sindical e Educacional do SINESP 2017

Maio/2017

Praça Dom José Gaspar, 30, 3º andar - 3255 9794

Atividades recentes e do mês de junho:

O Clube de Leitura, no mês de maio, saboreou e refletiu

Veja a programação no site do SINESP,
inscreva-se e participe das atividades

No Cine Debate o filme escolhido para ser assistido
e provocar a roda de conversa foi "Grande Hotel
Budapeste", do Diretor Wes Anderson

sobre o livro "As intermitências da morte", de José
Dia 05 de maio - Clube de leitura
Dia 12 de maio - Chá da tarde em homenagem às mães Saramago
Dia 26 de maio - Cine debate
Dia 31 de maio - Palestra com o DIEESE sobre educação financeira
Dia 02 de junho - Clube de leitura
Dia 10 de junho - Passeio de um dia a Salesópolis.
Dia 29 de junho - Festa junina.

Cursos com inscrições abertas e início imediato
Ioga

Pilates

Dança Circular

Coro do SINESP -

2ª e 4ª feira das 2ª e 5ª feira das 18h30 às 19h30 3ª feira, das 11h30 às 13h00 Ensaios às 5ªs feiras,
10h30 às 11h30
3ª e 5ª feira das 9h30 às 10h30 5ª feira das 18h às 20h
das 15h30 às 18h00

Inscrições pelo telefone 3255-9794, com Dalva, das 10h00 às 18h00.

02 – Colégio de Líderes Câmara
Municipal
03 – Fórum das Entidades Municipais
 Mesa Setorial de Educação
 Comissão de Educação Câmara
Municipal
04 - Reunião do Conselho Municipal de
Educação
5 – Conferência Regional da CONAE
2018
 Avaliação final do Curso EAD
“Mediação de Conflitos” no CFCL
6 – Conferência Regional da CONAE
2018
 Avaliação final do Curso EAD
“Mediação de Conflitos” no CFCL
9 – Reunião do MOSAP – Brasília
 Colégio de Líderes Câmara Municipal
10 – Reunião na DRE São Miguel
 Mesa Setorial de Educação
 Comissão de Educação Câmara
Municipal
11 - Reunião do Conselho Municipal de
Educação
12 – Chá do Dia das Mães no CFCL
15 – Fórum das Entidades de
Especialistas de Educação – Brasília
16 – Fórum das Entidades de
Especialistas de Educação – Brasília
 Colégio de Líderes Câmara Municipal
17 – Fórum das Entidades de
Especialistas de Educação – Brasília
 Audiência Pública do Plano de Metas –
Câmara Municipal
 Comissão de Educação Câmara
Municipal
18 - Reunião do Conselho Municipal de
Educação
22 – Reunião na Secretaria Municipal de
Educação
23 – Reunião do Conselho do HSPM
 Colégio de Líderes Câmara Municipal
24 – Manifestação em Brasília
 Reunião de CREP
 Reunião do GT - Saúde dos
professores/Servidores – SME
 Reunião do GT - Segurança/Violência
– SME
 Comissão de Educação Câmara
Municipal
25 – Reunião do Conselho Municipal de
Educação
26 – Etapa Municipal da 3ª CONAE 2018
27 – Etapa Municipal da 3ª CONAE 2018
28 – Etapa Municipal da 3ª CONAE 2018
29 – Fórum das Entidades Municipais
30 – Reunião da Comissão dos
Aposentados
 Palestra sobre Educação Financeira
DIEESE
 Colégio de Líderes Câmara Municipal
 Comissão de Educação Câmara
Municipal
31 – Mesa Central de Negociação
 Comissão de Educação Câmara
Municipal

-

Participe das
atividades do
CFCL-SINESP

