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1992-2017: 25 anos
de lutas e conquistas

Você faz parte
desta história

Veja no site
do SINESP os
princípios, lutas e
moções aprovados
no 21º Congresso
do SINESP.
Conheça e participe!
Foto: José Bergamini

Congresso vitorioso marca o
aniversário de 25 anos do SINESP

Escaneie o QR-Code ao lado em
seu celular e veja os vídeos com as
palestas do 21º Congresso do SINESP

Realizado entre os dias 26 e 29 de
setembro, o 21º Congresso foi o
principal evento da comemoração
e momento de reflexão atualizada
e profunda sobre a educação e de
reafirmar princípios, discutir, propor,
aprovar lutas, encaminhar moções.

O Prof. Dr. Mário Sérgio Cortella apresentou a Conferência “A Educação
e a emergência de múltiplos paradigmas: novos tempos, novas atitudes”

FIQUE ALERTA!!!
Dória quer fazer você pagar 14% ao IPREM
e criar fundo de pensão - Diga NÃO e entre
na mobilização com o SINESP - Pág. 3

Veja nas páginas 4, 5 e 6

SINESP conta em livro e vídeo
seus 25 anos de lutas e conquistas
Contar uma história rica em detalhes, ações, conquistas e inovações em defesa dos Gestores Educacionais e dos trabalhadores
brasileiros, como a do SINESP nesses 25 anos, foi um desafio
necessário para guardar a memória de tantas lutas vitoriosas, bem
como exemplos de democracia, participação e representação.
Esse desafio moveu a Diretoria e a equipe de imprensa do Sindicato por anos, e resultou na apresentaçãodessa historia volumosa
e única de duas formas: uma sucinta, em vídeo, e outra mais completa e detalhada, em livro, que será lançado no dia 02 de dezembro, na confraternização de final de ano do Sindicato.
Participe e prestigie!

Escaneie o QR-Code
abaixo em seu celular e
veja texto e o vídeo de 25
anos no site do SINESP

SINESP coloca a Ação
Supervisora em foco!!!
O Sindicato já realizou três encontros com
os Supervisores Escolares para gerar escuta
e debate e aprimorar a formação - Pág. 3

Confraternização
de final de ano e
lançamento do
livro de 25 anos
do SINESP
02 de dezembro,
na Casa de Portugal
Veja na pág. 8
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Aos 25 anos, SINESP já fez história
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O SINESP comemorou 25 anos
de fundação no dia de início do seu
21° Congresso, com o tema “A
Educação na Pós-modernidade”:
26 de setembro de 2017.
Era uma tarde de sábado, início
da primavera, em 1992. Aos poucos, os Especialistas de Educação
do Ensino Municipal começaram a
chegar ao Sindicato dos Químicos,
na Rua Tamandaré. Eles atenderam
em massa a uma convocação de
suas lideranças para formar o seu
próprio espaço de luta trabalhista,
o seu Sindicato.
Era uma plenária diversificada.
Havia profissionais de todas as
regiões da cidade, de diferentes
modalidades de ensino, muitos
ligados a partidos políticos de
diferentes vertentes ideológicas.
Que propósito levaria esses profissionais a virem, em pleno sábado,
depois de uma semana de trabalho,
atender a uma convocação para a
formação de um sindicato?
Que tipo de elo, de valor, de imaginário unia esses profissionais?
Em primeiro lugar, eles tinham
certeza da importância do sindi-

Discutia-se, então, a criação do
Estatuto do Magistério. Estavam
em pauta temas fundamentais
como carreira, concurso público,
qualidade da educação, direitos e
obrigações.
A polêmica proposta de eleição
para cargos da carreira, defendida
pelo governo Erundina, foi amplamente rejeitada pelos educadores
municipais. A defesa republicana
pelo concurso público moveu, então, os Especialistas de Educação
a fundar seu espaço de lutas, o
SINESP. Foi um ato de coragem
consciente e fundamentado em
princípios que nos guiaram e nos
guiam até hoje, durante esses vinte
e cinco anos.
Sem o inimigo comum da
ditadura, a nova Constituição
mostrava ser imprescindível que as
decisões majoritárias respeitassem
os direitos das minorias, caso dos
ocupantes de cargos de coordenação, direção e supervisão.
Teve pleno êxito a busca desse
espaço de respeito que impulsionou a criação do SINESP.
Somos um sindicato de especialistas, hoje Gestores Educacionais,
que tem lutas amplamente generalizadas. Que coloca como prioridade das suas ações a qualidade da
educação oferecida à população.

Que, por acreditar na gestão
democrática, tem representantes
em todos os conselhos da cidade.
Que, por acreditar no valor da
alternância e na contribuição de
novas de lideranças, já teve à
frente cinco presidentes eleitos
pela sua base.
Que, por valorizar o convívio
reflexivo entre diferentes pensamentos agrega, entre seus dirigentes, representantes de diferentes
tendências políticas.
Que guia as decisões baseado em
princípios construídos e discutidos
ano a ano pela sua base.
Esse conjunto de características
traçou o perfil sindical do SINESP.
Construiu a credibilidade da qual
esse Sindicato tanto se orgulha.
Tudo isso fez do SINESP uma
entidade agregadora, que veio para
somar, para compor estratégias
de luta com as demais Entidades
Sindicais, para reconhecer e respeitar a independência sindical de
seus parceiros, da mesma forma
que quer ver sua independência
sindical reconhecida e respeitada!
Uma rede de ensino complexa
e desafiadora como a nossa exige
a presença de sindicatos fortes e
dinâmicos como temos na cidade
de São Paulo.
Ao SINESP cabe o dever,
confirmado por carta sindical,
de representar e valorizar o fazer
profissional dos Gestores Educacionais. E tem feito isso, nesses 25
anos, com empenho e dedicação.
Prova disso são as várias lutas
vitoriosas que empreendeu:
 Pela histórica reconquista da
aposentadoria especial aos Ges-
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Diretoria do SINESP fotografada no dia do aniversário de 25 anos, 26 de setembro de 2017

tores Educacionais,
Pelas ações contundentes junto
ao MP, como a que promoveu
contra a redução da verba do
PTRF,
Pela realização de concursos de
acesso aos cargos da carreira,
que os governos insistem em
“esquecer” e precisam sempre
ser “lembrados”, como ocorreu
agora com a criação de 96 cargos
de Supervisor.
A comemoração dos 25 anos do
nosso Sindicato coincide com um
grave momento de transição na
vida nacional. É preciso que os
Educadores percebem a importância dessa transição, porque sair
vitoriosos desse momento requer
unir forças! Banir as divisões entre
aqueles que acreditam nos mesmos
valores. Acabar de vez com o “nós
contra eles”.
Da mesma forma como unidos
lutamos contra a ditadura, vamos
nos unir agora na luta por uma
agenda comum, tendo à frente os
valores republicanos e a defesa dos
mais vulneráveis na escala social.
Sabemos que tudo isso passa pela
educação, pela luta sindical e pela
garantia dos direitos trabalhistas.
É, portanto, momento oportuno
para confirmar os princípios
construídos nos 21 Congressos
do SINESP e em outros tantos
encontros, eventos e lutas.
Agindo assim, como fizeram há
25 anos aqueles Especialistas de
Educação, os Gestores Educacionais de hoje mostrarão disposição
para romper os limites do real,
enfrentar os obstáculos e plantar
a semente para um futuro melhor.
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Em defesa dos direitos da categoria

3

ESP
S INJornal

Previdência municipal corre perigo!!!

O prefeito está com a
mão no seu bolso!

Formação e organização

Gestor Informado, Gestor Forte!

Em encontros com Supervisores
Escolares, SINESP coloca a Ação
Supervisora em foco
Foto: Imprensa SINESP - Thamiris Silva

Num Projeto de Lei que ninguém
viu, Governo Dória quer mexer no
seu Bolso e nos seus Direitos!!!
É hora de
mobilização
máxima!
Sua participação
é fundamental!

E LEMBRE-SE:
Em Brasília, em meio
a denúncias diárias de
corrupção, ainda querem
ressuscitar a Reforma da
Previdência...

O que os prefeitos O que Dória
já fizeram:
ainda quer fazer:

 Passaram o pagamento das Aposentadorias
para o IPREM, SEM CAPITALIZAR O INSTITUTO.
 Chamam de déficit o que, na verdade, é
a dívida da PMSP com o IPREM, porque a
prefeitura não capitalizou o Instituto para
pagar aposentadorias.
 Perdoaram a dívida da PMSP com o IPREM.
 Pararam de fazer concursos, diminuindo a
entrada de Servidores no Sistema.
 Deixaram de chamar os Concursados.
 Terceirizaram tudo que podiam.

Resultado:

VOCÊ QUE PAGUE A CONTA!

 Obrigar VOCÊ a pagar 14% ao IPREM.
Pelos reajustes de 0,01%, desde 2003, isso
equivale a 300 anos de Reajuste Geral Anual
do Funcionalismo!
 Criar Fundo de Pensão (SAMPAPREV), sem
negociação com os Sindicatos.
 Entregar a administração desse fundo ao
Estado de S. Paulo, impedindo qualquer atuação dos Servidores Municipais na gestão e na
fiscalização de seu dinheiro.
 Reestruturar o IPREM, com cargos de
confiança e super-salários.

 Privatizar os bens públicos municipais
e, para isso, estão aprovando vários PLs
Numa cidade que não gasta nem 38% autorizativos, com apoio da maioria dos
do orçamento com a Folha de Pessoal, vereadores.

MENTEM que vamos falir como as
que gastam mais de 80%.

TODO CUIDADO É POUCO!

JUNTE-SE A QUEM LUTA COM VOCÊ !

Participantes do segundo encontro, no dia 16 de setembro

Atento às demandas e necessidades da
categoria, o SINESP propôs a formação
do Grupo de Trabalho "Continuando a
conversa: AÇÃO SUPERVISORA EM
FOCO". O objetivo é aprimorar a formação e o trabalho dos Supervisores a
partir da escuta das experiências diárias,
do estudo e do debate.
O encontro é realizado no CFCL,
Centro de Formação, Cultura e Lazer
do SINESP, constituindo uma ação de
formação continuada voltada neste módulo aos Supervisores Escolares, dando
sequência ao "Pra Início de Conversa"
realizado no primeiro semestre com todos
os Gestores ingressantes.

dia 16 de setembro com continuidade da
escuta das demandas e debate focado na
formação sobre o Marco Regulatório. A
Drª Ana Maria, advogada do SINESP, fez
importante exposição sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil – MROSC -, o documento nacional,
aprovado em 2014, que passou este
ano a balizar todos os conveniamentos
realizados pelos órgãos governamentais.
O domínio de suas determinações é essencial para os Supervisores Escolares
que têm, entre suas atribuições, o acompanhamento do funcionamento dos CEI
Parceiros (conveniados) que passaram a
serem regidos pelo MROSC.

Três encontros já foram realizados.
O primeiro, no dia 8 de agosto passado,
abriu a reflexão e o debate com suporte
na partilha de saberes, competências e experiências relacionados ao fazer cotidiano
da Supervisão.

O terceiro encontro do Continuando
a Conversa com os Supervisores, realizado no dia 21 de outubro, envolveu
os procedimentos administrativos, cujo
domínio é importantíssimo para o trabalho diário deles.

Vieram à tona temas como falta de padronização de formulários, necessidade
de formação ampliada para a Comissão
de Mediação de Conflito, autorizações de
funcionamento de escolas particulares, rotinas da supervisão e a nova formatação de
acompanhamento da rede conveniada (CEI
Parceiro), entre outros que exigem clareza
para serem executados com segurança.

Vários dirigentes do SINESP tem participado dos Encontros: Egle Prescher
Iaconelli, Ana Maria Dünkel Bonalumi,
Maria Benedita de Castro de Andrade, a
Benê, e Christian de Mello Sznick. As
advogadas do Sindicato Ana Maria e
Elaine, que foram procuradoras do município, e a Assessora Luci Pitta Penna,
Supervisora aposentada, também estão
nos debates.

O segundo encontro foi realizado no
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21º Congresso “Educação na pós-modernidade”
comemorou os 25 anos de fundação do SINESP
Grandioso e certeiro no tema, o 21º Congresso foi a principal atividade da comemoração e constituiu marco histórico na vida da Entidade
Fotos: José Bergamini

Participação, emoção, boas
lembranças, tudo isso ocorreu
de forma intensa entre os dias
26 e 29 de setembro de 2017.
A data da abertura do 21º Congresso do SINESP – 26 de setembro – foi bastante significativa.
Lembrava a fundação do Sindicato no ano de 1992 e comemorava o Dia do Gestor Educacional
da RME, por uma iniciativa do
Vereador Eliseu Gabriel, que
propôs uma Lei nesse sentido.

Vários eventos ocorreram durante o 21º Congresso

Na mesa de abertura, o Presidente do SINESP Luiz Carlos Ghilardi
e a Vice-presidente Maria Benedita de Castro de Andrade, Benê,
receberam o Deputado Estadual Carlos Giannazi, os Vereadores Eliseu Gabriel e Toninho Véspoli, a Profª Fátima Antonio,
representando o CME e Edison Guilherme Haubert , Presidente
do MOSAP – Movimento dos Servidores Públicos Aposentados

Apresentação de pôsteres com projetos de UEs da RME.

Lançamento dos livros de Joe Garcia e Marta Relvas.

O lançamento de selo comemorativo pelos Correios foi um dos pontos
altos do evento
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21º Congresso do SINESP

O Dr. Jorge Forbes proferiu a Conferência de Abertura
“O mundo pós-moderno e a Educação”.
A atualidade, que Forbes de forma genial define como Terra Dois, é de difícil
compreensão para os que nasceram e viveram em Terra Um. Nesta, a ordem
era vertical, a razão asséptica, havia orientação paterna, verdade, diálogo,
raciocínio, amor e futuro como projeção do presente. Em Terra Dois, ou
pós-modernidade, a ordem é horizontal, as articulações são coletivas, as
certezas são temporais, os monólogos articulados e o presente é visto como
invenção do futuro.
Veja o vídeo com a Conferência de Jorge Forbes no site do SINESP.

“A Educação e a emergência de múltiplos paradigmas: novos tempos, novas atitudes”, foi o tema da Conferência de Encerramento
proferida pelo Prof. Dr. Mario Sérgio Cortella.
Com essa temática, o Professor Cortella ressaltou características desejáveis no educador:
coragem, humildade e paciência, ferramentas necessárias para lidar com o novo tempo na
escola, que hoje recebe pessoas com deficiência, jovens inseridos em novas configurações
familiares, pais com dificuldade de estabelecer regras e disciplina.
Ele defende que o papel do educador é mediar o conhecimento dentro da realidade experimentada pelo educando. No entanto, argumenta que nada disso é possível sem um bom
planejamento e sem a busca constante pela renovação.
Veja o vídeo com a Conferência de Mário Sérgio Cortella no site do SINESP.

Palestras por
Eixos Temáticos
O SINESP vem buscando sempre a inovação. A distribuição dos trabalhos foi
uma das propostas inovadoras do 21º
Congresso. Quatro palestras antecederam o estudo dos princípios e discussão
das lutas, contidos nos eixos temáticos:
Riqueza da diversidade, Gestão educacional, Valorização do trabalhador
e Repensando o currículo. O novo
formato foi avaliado positivamente pelos participantes, que puderam refletir
antecipadamente sobre o compromisso
implícito às deliberações congressuais.
Profª Drª Katia Smole
“Repensando o currículo: a Base Nacional
Comum Curricular foi o tema da sua palestra da Profª Drª Katia Smole, Doutora em
Educação pela USP, na área de Ciências e
Matemática e atual coordenadora do grupo
Mathema, de formação e pesquisa.
Prof. Dr. José Vicente
“Riqueza da diversidade e o respeito aos
Direitos Humanos” foi tema da sua palestra, Advogado, Mestre em Administração

Na mesa, da esquerda para a direita, Pedro Ganzeli, Emília Cipriano, Rosana Caputti, José Vicente e Katia Smole
e Doutor em Educação pela Universidade
Metodista de Piracicaba.
Prof. Dr. Pedro Ganzeli
“Gestão educacional e os desafios cotidianos” foi tema da palestra do Professor
Livre Docente da Faculdade de Educação
da Universidade Estadual de Campinas

Profª Drª Emilia Cipriano

graduada em Serviço Social e Pedagogia,
Doutora em Educação (Currículo) pela
PUC-SP, ex- Secretária Adjunta da SME,
fundadora do Fórum de Educação Infantil,
e do Instituto Aprender a Ser.

“Valorização do trabalhador e as condições
de trabalho dos educadores da RME” foi o
que discorreu a Prof.ª Drª Emilia Cipriano,

Veja o vídeo com as 4 palestras no site
do SINESP.

e Diretor da ANPAE/SP – Associação
Nacional de Política e Administração
da Educação.

6
21º Congresso do SINESP

ESP
S INJornal

Nossos congressistas avaliam o Congresso:
"Foi muito bom ter participado do Congresso do SINESP. Os
temas apresentados foram muito enriquecedores para o nosso
aperfeiçoamento profissional permitindo a reflexão sobre nossas
práticas. Parabéns a todos do SINESP!"

Outubro/2017

“Perfil do aluno contemporâneo e os desafios da convivência” foi tema do Diálogo
entre o Prof. Dr. Joe Garcia e a Profª Drª Marta Relvas, mediado pelos Dirigentes
Sindicais do SINESP Marilva Silva Gonçalves e Rinaldo Sérgio Leite.
Veja o vídeo com o diálogo entre os dirigentes do SINESP Marilva e Rinaldo e os Profs.
Drs. Marta Relvas e Joe Garcia no site do SINESP

Profª. Adriana Helena dos Santos Silva, Coordenadora Pedagógica na EMEI Profª Antonieta de Barros, DRE Pirituba

"Pão de queijo, coxinha e croissant. Sim, minha avaliação
destacará o excelente acolhimento que tivemos em todos os
dias do congresso. Consta em inúmeros documentos a questão
da valorização dos profissionais da educação, mas pouco
vemos isso na prática. A escola é feita de gente, e gente não
é só aluno, mas todos que atuam no chão da escola. Por
isso, se se deseja realmente valorizar os educadores, que se
siga o exemplo do SINESP que não se limitou a servir as tão
famosas “bolachas pedagógicas”, símbolo do descaso com
que nós educadores somos recebidos. Queremos coxinha
sim! Afinal, quem não gosta de ser bem tratado? Parabéns
SINESP pelo congresso 2017."
Prof. Cesar Nascimento, Supervisor Escolar na DRE Capela do Socorro

Veja no site do SINESP os princípios, lutas e moções debatidos e aprovados no
Congresso, em grupos e na plenária final, contidos nos eixos temáticos:

Riqueza da diversidade, Gestão educacional, Valorização do trabalhador
e Repensando o currículo.

"Como sempre o Congresso do SINESP mostrou ser um
importante instrumento de conhecimento e aperfeiçoamento
profissional, não só nas palestras como também na oportunidade de encontrar outros gestores e trocar idéias sobre o
cotidiano de nossas unidades e como fazemos para resolver
determinadas demandas inerentes ao gestor. Neste ano outro
fato positivo foi o formato das palestras bem como dos eixos,
que oportunizaram a todos uma participação com melhor
qualidade, sem contar a organização e local do evento que
dispensam qualquer comentário."
Prof. Mauro Morano, Diretor no CEI Antônio João Abdalla, DRE Butantã
"Em meio a tantas dificuldades educacionais e sociais enfrentadas no território de nossas unidades educacionais, em
um país onde a pobreza e a falta de condições mínimas de
sobrevivência são notórias, refletir sobre o tema proposto ao
21º Congresso do SINESP "Educação na pós-modernidade",
viabilizou aos participantes a reflexão e a busca de novos
mecanismos de humanização da gestão escolar voltada ao
cenário sócio-politico do nosso país. Destacou a importância da
formação da equipe gestora enquanto profissionais reflexivos,
que devem preocupar-se tanto com as necessidades emocionais
e intelectuais dos educandos como com as funções sociais da
educação. Parabéns ao SINESP e aos organizadores do 21º
Congresso pela sensibilidade da organização de mais um
processo formativo."
Profª. Viviane Sarti, Supervisora Escolar na DRE Pirituba

Show com Luciana Mello foi presente de 25 anos

A comemoração dos primeiros 25 anos de lutas e conquistas do SINESP
culminou com um show vibrante e emocionante dessa cantora maravilhosa.

VEJA A GALERIA COM 200 FOTOS DO 21º CONGRESSO DO SINESP!
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CFCL-SINESP / Formação, Cultura e Lazer

Coro do SINESP
promove 3º edição
do Encontro de Coros
O encontro, rico em cultura musical, amizade e incentivo
mútuo no amor pela arte, foi realizado no dia 19 de outubro
por iniciativa do Maestro Josué Nonato, Regente do Coro do
SINESP, e da Diretoria Cultural do Sindicato, no Centro de
Formação Cultura e Lazer, CFCL-SINESP.
Foi a terceira edição do Coro do
SINESP Recebe, evento que convida
outros Coros em atividade na cidade
para apresentar seus trabalhos, dividir
suas experiências e brindar os participantes do encontro com a graciosidade
das canções que executam.
O primeiro encontro foi realizado em
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2012 como parte da comemoração dos 10
anos de atividades do Coro do SINESP.
A segunda edição, no dia 25 de outubro
de 2016, marcou os 14 anos do Coro
sob a regência do maestro Josué Nonato. Essa terceira edição abrilhantou as
comemorações dos 25 anos do SINESP,
completados no dia 26 de setembro.
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• Você faz algum tipo de artesanato?
• Gostaria de participar com seu trabalho?
Inscrições de 13 a 17 de novembro
Somente para filiados ou dependentes, pelo e-mail sinesp@
sinesp.org.br, com o assunto: Bazar de Natal e os dados: nome,
telefone para contato e tipo de artesanato.
O expositor é responsável por transporte, vendas, balcão, cavaletes ou stand de exposição (medindo no máximo 2m x 2m),
montagem/e desmontagem de sua exposição.
·Serão arrecadadas duas peças de cada expositor para
serem doadas a uma instituição a ser definida.

pe do nosso
Queremos ter você conosco! Partici
Bazar de Natal! Vagas limitadas!

Coro do SINESP, regido pelo Maestro Josué Nonato em sua apresentação (acima)
Coral AFPESP, regido pela Maestrina Amarilis Cid Coev, acompanhada do pianista
Rogério Pefi e do percussionista Gilson Batista (ao lado)
Coral Vox Jubili, regido pela Maestrina Muriel Waldman, acompanhada da pianista
Livia Cubayachi da Costa (ao lado, na parte de baixo)
Grupo Vocal "Sim, Nós Cantamos", regido pela Maestrina Cláudia Rodrigues (abaixo)

8

ESP
S INJornal

7
1
0
2
o
ã
ç
a
z
i
n
r
Confrate
Almoço, encontro e reencontro, bata
papo e troca de alegrias no dia 02 de
dezembro de 2017, a partir das 12h00

Na Casa de Portugal, Av. da Liberdade, 602, bairro Liberdade
Com música de qualidade e pratos preparados por chef de cozinha

Sócio: R$ 100,00
Não sócio: R$ 110,00

Inscrições:
www.sinesp.org.br
de 13 a 24/11

No evento será lançado
o livro que narra a
trajetória do SINESP em
seus 25 anos de lutas,
escrito por dirigentes e
filiados que vivenciaram
os fatos e as ações

Outubro/2017

Ação
Solidária
O SINESP convida os filiados
a colaborarem numa ação
solidária para ajudar no Natal de
crianças que vivem em abrigos
infantis da cidade de São Paulo!
Doe um brinquedo até o dia 08 de
dezembro de 2017, no CFCL-SINESP,
Praça Dom José Gaspar, 30, 3º andar,
das 10h00 às 18h00, ou no Teatro
Gazeta, na
reunião de RELTs
do dia 06 de
dezembro!
Participe
dessa ação
especial
do SINESP!

PARA USO DOS CORREIOS
Mudou-se			

Falecido

Desconhecido		

Ausente

Recusado			

Não Procurado

Endereço insuficiente
Não existe o nº indicado
Informação escrita pelo porteiro ou Sindico
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
EM ___/___/___		
			

____________________
RESPONSÁVEL

Rua Líbero Badaró, 158, 21º andar, CEP 01008-904, Centro, SP - Fone 3116 8400
Site: www.sinesp.org.br			
Email: sinesp@sinesp.org.br

