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1992-2017: 25 anos
de lutas e conquistas

Você faz parte
desta história

Desde a primeira
reforma da Previdência,
em 1998, o SINESP está
na frente da batalha!
Leia na página 3

SINESP reforça a luta pela
retirada do PL 621/16 e a
Campanha Salarial Unificada
Junto aos demais Sindicatos do Fórum das Entidades, o SINESP mantém a união da
categoria na luta para barrar a reforma da previdência municipal e inicia Campanha Salarial

Não à reforma da Previdência Municipal
A luta não para! O Fórum das Entidades
compôs comissões que estão alertas e encaminhando ações pela retirada do PL 621/16.
A Comissão de Acompanhamento Parlamentar participa dos encontros do Colégio de
Líderes e das Comissões na Câmara. Também
visita os vereadores para aprofundar o debate
sobre a previdência e o PL 621/16 e solicitar
apoio para a retirada do projeto da Câmara.

Fórum em ação na Câmara: Luiz Carlos (SINESP), Márcia
(FASP) e Margarida (APROFEM) em reunião com os
vereadores Soninha, Ricardo Nunes e Caio Miranda

A Comissão de Produção de Dados oficializou pedido ao TCM de dados e projeções
do IPREM e da Previdência Municipal. O
objetivo é ter acesso à base de dados usados
pela prefeitura em seus cálculos, entender
como seus técnicos e secretários chegam às
conclusões que divulgam em lâminas de power point e saber quais são as inconsistências

apontadas pelo Tribunal de Contas.
A Comissão de Comunicação elabora materiais impressos e digitais que apresentem um
histórico da luta e dialoguem com a categoria
sobre a greve. Também organiza argumentos
para discutir e rebater a propaganda da PMSP
junto à sociedade, de dificuldade financeira e
necessidade imperativa da reforma.

O SINESP
mantém firme
a posição da
categoria pela
retirada do PL
Esse PL está baseado em equívocos e dados inconsistentes,
como apontou o TCM, confisca
parte dos salários, destrói a carreira e o direito
à aposentadoria, favorece bancos e empurra os
Servidores para a previdência privada,

Filiar-se e
participar ...é fortalecer
a luta em
do SINESP...

defesa de
direitos e por
melhores
Junte-se a condições de
trabalho!
quem luta

com você!

A exigência da retirada foi definida em assembleias dos Gestores Educacionais e será
defendida pelo SINESP, pois evidencia que
nossa categoria não aceita essa reforma.

RETIRA JÁ!!
No SINESP NÃO TEM ARREGO!

Leia sobre a Campanha Salarial na página 2

Sindicato independente e de luta!
www.sinesp.org.br

sinesp@sinesp.org.br - 3116 8400

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 01008-904, 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

Maio/2018

Vamos construir um olhar coletivo,
crítico, analítico e propositivo para a
implantação do Currículo da Cidade?
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada no
final de 2017, indica uma visão
específica do papel da educação.
Em vez de um projeto de formação humana e construção de cidadania, optou-se por algo assentado
no tecnicismo, na preparação e
alimentação de um mercado de
trabalho cada dia mais opressivo.
O “Currículo da Cidade de São
Paulo para o Ensino Fundamental”
pretende ser a adaptação da BNCC
à realidade da cidade (a proposta
para a Educação Infantil está em
elaboração).

Por seu ineditismo e pela maneira restrita como foi construído,
sem participação abrangente dos
envolvidos na educação municipal, precisa ser observado,
acompanhado de perto, estudado,
criticado em suas peculiaridades,
tanto boas quanto ruins.
Para isso o SINESP criou o
OBSERVATÓRIO DO CURRÍCULO, um espaço democrático
no site do Sindicato para a construção de um olhar coletivo para
a implantação do Currículo da
Cidade nas escolas da RME.
O Gestor Educacional está em
posição privilegiada para coor-

denar a construção desse olhar. E
uma visão global e o acompanhamento da ação do poder público
nesse processo são fundamentais.
Possibilitam aos Gestores a visão
macro que necessitam para avaliar
sua realidade específica e o apoio
da SME na implementação.
Os Gestores também terão
oportunidade de mostrar o protagonismo da Equipe e da escola
na implantação do seu Projeto
Político Pedagógico.
A Diretoria do SINESP chama
toda a categoria a contribuír com
o Observatório do Currículo, fazendo relatos no final da matéria

sobre o observatório, no site.
Pode dizer como está a situação na unidade, formação, material e outros aspectos envolvidos. Pode analisar também. Faça
relatos periódicos, concisos e
focados em um assunto por vez.
E aproveite para se se interar
das experiências, angústias, e
preocupações dos demais.
As informações e materiais
darão base para um trabalho
aprofundado de estudo, crítica
e elaboração da categoria, a
partir de um Grupo de Estudo a
ser impulsionado e coordenado
pelo SINESP.

Fórum das Entidades inicia a
Campanha Salarial Unificada 2018
Os Sindicatos que
compõem o Fórum das
Entidades Sindicais dos
Servidores Municipais
estão unidos nos
encaminhamentos da
luta pela RETIRADA DO
PL 621/16, e fecharam
a PAUTA UNIFICADA
de Reivindicações da
categoria para dar
andamento à CAMPANHA
SALARIAL 2018.

Pauta conjunta dá força
à Campanha Salarial!
Os Sindicatos que compõem o Fórum elaboraram a PAUTA UNIFICADA DE REIVINDICAÇÕES dos Servidores Municipais,
com pontos comuns a toda a categoria. Solicitaram à Secretaria
Municipal de Gestão uma MESA CENTRAL para negociar a
pauta, já marcada para 29/05 - Confira as reivindicações comuns:

1. Mudança da Lei Salarial;
2. Abertura e Nomeações dos Concursos Públicos e fim das
terceirizações;
3. Retirada do PL 621/16;
4. Revisão do índice geral anual em 19,20%;
5. Saúde do Trabalhador;
6. Revalorização dos Benefícios.

Ação judicial pela URV

Pauta dos
Gestores está
com SME e SMG
para negociação
Os ataques e ameaças aos direitos
e conquistas da categoria exigem
mobilização intensa. Por isso o
SINESP antecipou as discussões da
Campanha Salarial 2018. A pauta
de reivindicações da categoria foi
debatida e aprovada em assembleia
no dia 04/12/2017 e encaminhada
à SMG para negociação no dia
22/02/18 e à SME dia 28/02/18.Veja
as reivindicações no site do SINESP.

O SINESP abrirá
até 29/06, para seus
filiados que não aderiram antes - Veja no site do SINESP a lista de documentos necessários!
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O SINESP sempre na luta!

Luta do SINESP em defesa da previdência
municipal e da aposentadoria é histórica
O SINESP foi fundado
na luta em defesa da
carreira e dos cargos
de Gestor Educacional.
Quando ficaram
evidentes os riscos à
aposentadoria especial
do Especialista nas
propostas de Reforma
da Previdência, o
Sindicato entrou nessa
batalha com todas
suas forças!!!
A luta foi intensa a partir de 1998,
quando a proposta de Emenda
Constitucional 20/1998, no
governo Fernando Henrique Cardoso, acabou com a aposentadoria
especial da nossa categoria.
A Diretoria do SINESP fez um
trabalho imenso de mobilização.
Foram várias as frentes: caravanas
a Brasília, abaixo-assinados, manifestações da categoria, pressão
permanente sobre deputados e senadores, diretamente no Congresso, e ação vitoriosa junto ao STF,
que garantiram a manutenção

da aposentadoria especial para
os Gestores educacionais.

especial, entre outros pontos
prejudiciais aos trabalhadores.

Em 1999 o Sindicato realizou
o Fórum “Previdência e Providências”. Colocou em debate os
ataques ao direito da categoria à
aposentadoria e as ações necessárias para barrá-los, tanto em âmbito nacional quanto municipal,
pois a prefeitura já ameçava os
Servidores Municipais.

Para informar e mobilizar a categoria, nos dias 25 e 26/04/17 o
SINESP realizou o Fórum “Previdência: por que a Educação
é especial?” Nele foram aprovados princípios norteadores e
conclusões que balizaram a luta
da categoria quando, no final de
2017, a prefeitura apresentou sua
nova versão para o PL 621/16,
e colocou em trâmite a proposta
do governo Dória de reforma da
Previdência Municipal.

A 2ª Reforma da Previdência,
com a Emenda 41 do governo
Lula, implicou nova leva de prejuízos aos Servidores Públicos.
Novamente o SINESP se uniu à
luta desde o início. Foram várias
as caravanas de filiados a Brasília
e um sem números de viagens de
dirigentes, conselheiros e RELTs
para pressionar os parlamentares.
O governo Temer trouxe nova
frente de luta. O SINESP somou
à mobilização das Centrais,
convocou a categoria e participou
das várias manifestações contra
os retrocessos promovidos pelo
governo Temer. Entre elas está
a proposta de Reforma da Previdência, que igualava regimes,
aumentava a idade mínima para
a aposentadoria de homens e mulheres e extinguia a aposentadoria

A GREVE de 2018 foi o ponto forte da nossa luta em defesa da Previdência

Os imensos ataques que essa
proposta contêm e a ação do
Sindicato, que despertou a categoria para a luta e a liderou,
levaram a uma greve histórica
e vitoriosa dos Servidores, com
a suspensão da tramitação do PL
por 120 dias.

Caravana do SINESP em Brasília com Dirigentes, Conselheiros e RELTs, na luta
contra a primeira reforma da Previdência, em 1998
Jornal nº 42
do SINESP,
de outubro
de 1999,
apresenta
debates do
Fórum e
mostra que a
preocupação
e luta do
SINESP
vem desde
os primeiros
ataques
à nossa
aposentadoria!

O SINESP continua na luta
junto com os demais Sindicatos
da categoria que compõem o
Fórum das Entidades. Isso é
necessário pois a possibilidade
do governo retomar a tramitação
do PL 621/16 é real. E exige que
todos os Gestores estejam alertas e unidos ao seu Sindicato!

O SINESP e a categoria na luta unificada contra a reforma da Previdência

Fórum 2017 do SINESP debateu a luta contra a reforma
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CFCL - Centro de Formação, Cultura e Lazer do SINESP
Atividades gratuitas para filiados
Festa Junina do SINESP
Curso de férias
29 de junho a partir das 17h00

Dança - Comidas típicas - Bingo - Música ao vivo
Inscrições até o dia 22 de junho

Palestra nutricional

12 de junho, 15h00 - Com Renata Michel - Nutricionista
e coach de emagrecimento consciente - Curso sobre
como ter mais liberdade e autonomia com a ajuda da
alimentação saudável - Inscrições até o dia 08 de Junho.

Curso de auto-maquiagem

18 e 21 de Junho, das 10 às 16h00 - Inscrições até 17/06

Dança: ritmo forró

16 a 20 de Julho, das 14 às 15h00

Curso básico de Smartphone

De 16 a 20 de Julho, das 10 às 12h00
O objetivo é capacitar o aluno no uso de ferramentas e
recursos tecnológicos disponíveis em seu smartphone,
permitindo facilidade no acesso à informação e serviços.
Inscrições de 25 a 28 de junho, das 10 às 17h00, pelo
telefone 3255-9794 com Dalva ou Edijane.

Viagens

Maio/2018

Suas publicações
no DOC no seu
e-mail e SMS
O SINESP faz diariamente a leitura
do Diário Oficial do Município,
localiza publicações com os nomes
dos filiados e mantém arquivo com o
histórico de publicações de todos.
A PARTIR
DE 1º DE
JUNHO AS
PUBLICAÇÕES
SERÃO ENVIADAS
AOS FILIADOS
EXCLUSIVAMENTE
POR E-MAIL E SMS
(mensagem no celular).
Isso será possível porque o Sindicato passou a fazer a
leitura com um sistema digital tecnicamente avançado,
que localiza, seleciona e envia as publicações aos filiados.

Informações, inscrições e pagamentos das 10h às 17h00, pelo telefone 3255-9794, com Dalva ou Edijane

Para garantir o recebimento de suas publicações do DOC,
relacionadas a sua vida funcional, MANTENHA SEU
CADASTRO ATUALIZADO no SINESP e verifique
periodicamente sua caixa de email e as mensagens do seu
celular. Estamos trabalhando para atender o filiado
cada vez melhor e com mais agilidade.

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 01008-000, Centro, SP - Fone 3116 8400
Site: www.sinesp.org.br			
Email: sinesp@sinesp.org.br

