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Prefeito e seus vereadores destroem a aposentadoria
dos Servidores - A luta ainda não terminou!
A aprovação do
PL 621/16 foi o
resultado de uma
ação orquestrada
contra os servidores,
que sofreram confisco
salarial e tiveram
o futuro financeiro
comprometido, e
contra a qualidade do
serviço público devido
à desvalorização do
funcionalismo.
Em resposta o SINESP
convoca a categoria
para Assembleia!
Vamos articular
estratégias rumo
a novas lutas e uma
Greve Geral Unificada a
partir de 04/02/19.

Fotos: Diretoria e Imprensa do SINESP

da categoria, guerreira mesmo
em período adverso (final de ano
e recesso escolar). O projeto foi
sancionado em 27/12/18 e entra
em vigor em 90 dias.
O acolhimento e a participação dos Gestores ativos e
aposentados foram exemplares.
E devem continuar! Vamos
começar o ano letivo de 2019
em uma grande luta!

Sem negociação
O SINESP colocou seu Jurídico
para analisar as inconsistências e
incompatibilidades do PL 621/16
e a forma autoritária e impositiva

com que ele foi encaminhado, com
vista a acionar a justiça!

A farsa da Comissão
A greve histórica da categoria
em março impôs recuo ao governo e à Câmara, e
o compromisso assumido por eles foi de
estabelecer 120 dias
de prazo para estudos
e negociações. Mas
a Comissão montada
para isso apresentou e
aprovou um relatório
favorável ao Governo
em menos de 30 dias.

ASSEMBLEIA
E X T R AO R D I N Á R I A
28/01/2019, 18h00, no CFCL-SINESP, Praça Dom José Gaspar, 30, 3º andar

Pauta: Indicativo de GREVE e organização para a luta!

SINESP na luta!
O SINESP esteve presente em
todos os momentos da luta, apontando os erros e ataques do Projeto
e o confisco salarial que ele impõe.
O único recuo dos governistas
foi a retirada da Segmentação de
Massas (divisão em dois grupos,
de atuais e novos servidores), por
verem que não seria vantajoso
para o cofre municipal.

A mobilização foi
forte e deve continuar
O SINESP foi protagonista na
unidade, mobilização e resistência

O que muda com a
aprovação do PL 621/16:
Ativos: aumento da alíquota de

11% para 14% (confisco salarial);

Aposentados: aumento de 11%
para 14% sobre os valores que
ultrapassarem 5 salários mínimos;
Novos Servidores: com
sanção do Prefeito, a previdência
estará vinculada ao teto do INSS
e os futuros servidores públicos
poderão aderir a uma Previdência
Complementar, sem a garantia
do valor que irão receber ao
aposentarem-se.

Adicione o número (11) 3116-8400 em sua lista de contatos do
telefone – Sem isso as informações não chegarão.
Certifique-se de que seu nº de celular está atualizado no SINESP (para tanto,
atualize seu cadastro no site ou telefone para o Sindicato pelo número 31168400, que é tanto o WhatsApp do SINESP quanto o número fixo da sede )
Pronto, acompanhe as notícias que chegarão por WhatsApp.
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Projeto Escola sem Partido é arquivado em
Brasília e não é votado em São Paulo. Ação
é necessária nas Unidades Educacionais!
Continuidade da
tramitação na Câmara
municipal exige defesa
da gestão democrática,
mobilização e luta da
categoria!!!
O arquivamento do PL da “Escola sem Partido” (PL 7180/14)
na Câmara dos Deputados foi
uma vitória da democracia e da
intensa mobilização, digna de
comemoração. Para voltar aos
holofotes, uma nova comissão
especial terá de ser formada na
próxima legislatura.
Esse revés dá tempo aos setores
democráticos, oposicionistas e
aos educadores que lutam por
uma educação plural e democrá-tica se unirem e se fortalecerem
para enfrentar novas investidas.

Foto: Diretoria do SINESP

Luiz Carlos, Presidente do SINESP, em
manifestação na Câmara dos Deputados

O SINESP é parte da luta
Defender a Gestão Democrática
é defender a educação pública.
Isso é princípio do SINESP, que se
manteve atuante e presente sempre
que todos os Projetos do Escola
sem Partido foram colocados em
discussão. A pressão dos Educadores e da oposição foi fundamental
para barrar o projeto.

Combate em São Paulo
O Projeto Escola sem Partido na
Câmara Municipal é de autoria do
Vereador Eduardo Tuma (PSDB)
e tem apoio de Fernando Holiday
(DEM), sempre ele, que fez o
relatório favorável ao PL 621/16,
foi um dos maiores defensores da
aprovação desse PL e já chamou os
Servidores de vagabundos.
No dia 20 de Dezembro de
2018, a ação do SINESP junto
com outros opositores ao Projeto
frustrou a tentativa de coloca-lo
em votação. SINESP continuará
a comunicar a todos sempre que
o projeto for pautado.

Ações de combate
ao Projeto em 2019
Gestão Democrática é princípio
basilar no SINESP. É o antídoto

para combater o obscurantismo,
o retrocesso, o denuncismo, o
cerceamento e a antipedagogia do
Escola sem Partido!
O Gestor Educacional, por sua
vez, é o articulador do processo de
construção, de manutenção e fortalecimento da Gestão Democrática.
Ela implica trazer a comunidade
Escolar para todas as discussões
do cotidiano escolar, fortalecer o
Conselho de Escola e articular a
criação e solidificação dos Grêmios
Estudantis. Escola com comunidade próxima fica fortalecida contra
ataques do Escola sem Partido.

Materiais: o SINESP pro-

duziu uma cartilha e disponibilizou em vídeo a palestra
de Selma Rocha sobre o
“Escola sem Partido”. Veja
no site do SINESP.

Confraternização do SINESP une a
categoria para os desafios de 2019
Em 2019 precisamos renovar as esperanças mais do que
nunca. Esperança, sempre! Porque isso significa correr atrás
agora, fazer acontecer, se defender e lutar por melhorias.

É isso que fazemos e que faremos em 2019, juntos!

Alegria, festa, cultura e confraternização são combustíveis
da felicidade e para a alma se fortalecer para resistir às
intempéries, principalmente quando a perda de direitos virou
a tônica dos discursos governamentais.
A Confraternização de final de ano do SINESP é permanente
no calendário da categoria, momento daquele encontro alegre, de colocar as ideias em dia e espairecer com música e
comida boas e muita dança para quem gosta.
Esse foi o espírito da Confraternização 2018, realizada na
Casa de Portugal dia 8/12, com a presença de um grande
número de filiados e familiares e de amigos e parceiros de
lutas, como a Vice-presidente da Aprofem, Margarida Genofre, a Coordenadora do CRECE Kezia Alvaz, os vereadores
Toninho Véspoli e Eliseu Gabriel e o Deputado Estadual e
filiado do SINESP Carlos Giannazi.
Veja fotos e video no site do SINESP!

Dezembro/2018

Organização de Base e conscientização!
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O SINESP junto aos Gestores
Participar e apoiar as Equipes Gestoras é prática sindical permanente do
SINESP, que tem ampliado as ações junto à base da categoria e a vivencia da
rotina das Unidades Educacionais, levando formação e fortalecimento sindical
Algumas ações recentes:

Fotos: Diretoria do SINESP

Christian Sznick esteve dia 01 de dezembro de 2018 na
região da DRE Campo Limpo, no CEU CEI Casablanca

Christian e Letícia no CEI Jd. Copacabana Benê e Ana no CEI
Parque Santa Rita

Participação
do SINESP no
lançamento
dos Planos
Regionais de
Educação
Nos dias 29 e 30 de
novembro, o SINESP esteve
na apresentação dos Planos
Regionais de Educação
das DREs Ipiranga, Penha,
Pirituba/Jaraguá, Santo
Amaro e São Miguel

Norma e Maura com equipe do CEI Enedina

Defesa do Concurso Público
na CONAE Nacional
O SINESP participou ativamente
das etapas municipal e estadual
da CONAE e da III Conferência
Nacional de Educação 2018, em
defesa da Educação Pública de
qualidade, de uma escola e de
uma gestão mais democrática
e do Concurso Público como
forma de provimento para os
cargos públicos.
A intensa ação do SINESP possibilitou as seguintes
conquistas:

educacional integrasse o PNE;
•Validação do papel fundamental
dos Gestores Educacionais para a
articulação da Gestão Democrática
nas Unidades Educacionais;
•Inclusão dos Conselhos de Representantes dos Conselhos de Escola
para todos os entes da Federação;
•Ampliação da Participação da comunidade na Gestão Democrática.

•Retirada da eleição
de Diretor de Escola
como única forma
de provimento do
cargo;

Rosalina, Cristina e Conselheiras em reunião
com o Diretor Regional de PJ

•Garantia de que a
realização de concurso para provimento
dos cargos de gestor

Christian, Márcia, João Alberto, Benê e Luiz
Carlos representaram o SINESP na CONAE

Mês da Consciência Negra é
homenageado no SINESP
Diretora Rosalina na DRE/PJ

Diretor Christian na DRE/Penha

Os Planos Regionais de Educação devem Diretora Ana Dünkel na DRE São Miguel
ser implementados dentro do
espírito da Gestão Democrática e ampliação da participação da comunidade, alunos
e profissionais de Educação.
A Gestão Democrática é
Diretora Márcia na DRE Santo Amaro (à esquerda) e as
princípio do SINESP.
Diretoras Ana e Benê na DRE São Miguel

Evento teve trocas de
experiências e discursos
marcados pela resistência
e luta no combate ao
racismo e à intolerância
No dia 24 de novembro, o SINESP
celebrou o Dia da Consciência Negra
através da exposição dos trabalhos
de gestores de todos os segmentos
da educação pública (EMEF, EMEI

e CEI) e que trabalham com a temática
da educação étnico-racial nas suas unidades educacionais, orientados pelas Leis
10639/03 e 11.645/08.
O evento contou ainda com a presença da
Profª Edneia Gonçalves, que estava à frente
da mediação das reflexões, e do Mestre
em Educação Valdenor Silva dos Santos,
que trouxe vivência de capoeira e roda de
celebração, construída com base na prática
ancestral afrodescendente.
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Formação, Cultura e Lazer

Dezembro/2018

CFCL-SINESP faz encerramento de cursos 2018

O SINESP oferece uma estrutura ajustada às demandas
da categoria, com cursos
e atividades no Centro de
Formação, Cultura e Lazer,
cursos EAD e presenciais,
palestras e conferências nos
Congressos e Fóruns e formação específica nas reuniãos do
CREP e dos RELTs.

Formação, cultura e lazer no SINESP em 2018

Congresso

CFCL-SINESP

8 palestras e

22 turmas de Cursos e

conferências

200 vagas oferecidas

700 vagas
oferecidas

atividades

Presenciais

EAD

O encerramento dos cursos e
atividades do CFCL-SINESP
de 2018 foi realizado dia
13/12. É um momento anual de
celebrar o que foi feito, avaliar
resultados e começar o planejamento para o próximo ano.

8 Cursos

2 Cursos

2310

270 vagas

vagas
oferecidas

Assembleia dia 06/12 aprovou a previsão
orçamentária do SINESP para 2019!
A aprovação se deu a partir de explicações dos contadores e da Diretora
de Finanças do SINESP, Rosalina Rocha de Miranda. Ele afirmou que
o orçamento do Sindicato é modesto e está todo comprometido com
as atividades de formação, de atendimento jurídico, comunicação,
atendimento à base, organização democrática e das mobilizações e
lutas da categoria. Mas que mesmo assim foram previstos aumentos
nas receitas com formação, visita à base, comunicação e atendimento
jurídico especializado para o dia a dia dos Gestores Educacionais.

Veja abaixo o resumo da previsão aprovado na assembleia:
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dos professores
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Confira fotos e vídeo no
site do SINESP.
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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

