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Veja atividades
programadas e
realizadas voltadas
à formação, cultura,
lazer e qualidade
de vida dos filiados
Veja mais na pág. 4

Contra a reforma da Previdência, SINESP soma à
mobilização unitária e cria frentes próprias de luta
Governo negociou com líderes partidários favoráveis à reforma e garantiu tramitação e aprovação rápida do texto-base na
Câmara com liberação generosa de cargos e bilhões em emendas - Mesma tática é repetida no Senado! Veja na página 2

O SINESP enviou dirigentes à capital federal
para debater com parlamentares, ação que
começou com visitas aos escritórios políticos
de vários deles em São Paulo. A ação foi repetida de 19 a 22 de agosto, nas audiências
públicas no Senado.

As caravanas do SINESP a Brasília nos dias
06 a 08 e 12 a 14 de agosto atuaram junto ao
parlamentares e participaram de sessões e debates sobre a reforma da Previdência. O SINESP
também participou de atos, como nos dias 1º,
15 e 30/05, 14/06 e 13/08 em Brasília e em SP.

Um Encontro de Aposentados
forte, alegre e memorável
Alegria, diversão, lazer, cultura, amizade e companheirismo
são marcas do Encontro de Aposentados do SINESP, que esse
ano foi realizado no dia 08 de agosto! Veja na página 3

Palestrantes confirmados:

Prof. Dr. Gaudêncio Frigotto, Profª Dra. Denise Carreira, Profª Dra. Helena Costa Lopes
de Freitas, Profª Maria Lucia Fatorelli, Prof. Dr. Teodoro Adriano Costa Zanardi, Prof. Dr.
Luiz Carlos de Freitas, Prof. Dr. Romualdo Portela de Oliveira, Prof. Dr. José Vicente.
Show musical com o cantor e compositor CLAUDIO ZOLI.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE DO SINESP!
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Luta concentrada
contra a reforma da
Previdência

O SINESP somou à mobilização nacional convocada pelas
Centrais Sindicais e movimentos sociais e estudantis e tomou
iniciativas próprias para fortalecer a resistência contra a
reforma da Previdência nacional privatizante e excludente!
Em consonância com as diretrizes congressuais e decisões de assembleias da
categoria, o SINESP participou e convocou a participação dos Gestores Educacionais nas manifestações e paralisações convocadas pelas Centrais, como nos
dias 1º, 15 e 30 de maio, 14 de junho e 13 de agosto, em Brasília e em São Paulo.
Também promoveu encontros, reuniões, palestras e debates para esclarecer e
mobilizar a categoria, organizou duas caravanas a Brasília e enviou dirigentes em
várias ocasiões para realizar pressão corpo a corpo junto a deputados e senadores.

Toma la da ca envolve governo e Congresso

“A força da grana que ergue e destrói coisas belas” foi colocada em movimento pelo governo, nesse caso para destruir o sistema solidário de Previdência,
resultante do pacto social estabelecido na Constituinte de 1988.
O trator que varreu a Câmara e garantiu votação em tempo recorde do texto-base
da PEC 06/19 funcionou às custas de cargos e bilhões em emendas negociados
pelo governo com as lideranças partidárias no Congresso, no estilo toma lá da cá.
A reforma da Previdência, aprovada na Câmara dos Deputados, já está no
Senado Federal. Após ser debatida em Audiências Públicas e aprovada na CCJ,
o texto vai a votação no plenário, com o trator já com o motor ligado.
Para os representantes do SINESP, ficou bastante evidente nos contatos com os
senadores que o objetivo do governo é repetir o tramite rápido visto na Câmara na
votação no Senado, sem o debate necessário nem o devido respeito ao processo
democrático e à participação dos extratos sociais envolvidos.
Mas a batalha não terminou. Se aprovadas, as mudanças impostas com essa
reforma não vão gerar crescimento ou melhoria na economia, como alega o governo. A batalha para preservar e ampliar direitos persistirá, e o SINESP estará
presente nessa luta junto com os Gestores Educacionais, sempre!
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Dirigentes e filiados do SINESP em açao em Brasília no mês de agosto
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Encontro de Aposentados do SINESP 2019

Fotos: José Bergamini
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Encontro de Aposentados do SINESP 2019

SINESP reúne aposentados em momentos de alegria,
diversão, lazer, cultura, amizade e companheirismo
O

SINESP, em sua tradição, reconhece, acolhe e homenageia os valorosos Educadores Municipais de hoje e
de ontem! Nesse contexto realizou, no dia 8 de agosto, um
memorável Encontro de Aposentados na Casa de Portugal,
no bairro da Liberdade, com a presença de mais de 300
filiados que, entre amigos, desfrutaram um chá Inglês e
atividades culturais como o show da cantora Juliana Maia.

sempre o homenageia, em reconhecimento a sua desafiadora
luta pela socialização de crianças jovens e adultos.

Foi um dia especial, aguardado e aproveitado, ocasião
perfeita para rever colegas, reforçar a identidade de classe
e estreitar laços com o SINESP, sempre empenhado na luta
pelos direitos dos Gestores Educacionais do Município.

A forma como o SINESP valoriza a atuação dos educadores
da rede e sua história o coloca no panteão dos guardiões
da memória da RME. Assim como da defesa Carreira do
Magistério e do Concurso Público, principais elos a unir os
Gestores Educacionais na fundação do SINESP. A tradição
de luta vinda da fundação se consolidou nas muitas batalhas
e hoje, frente a desafios que insistem em se manter imensos
como, se foralece num Sindicato independente e de luta,
antenado e sintonizado à categoria que representa!

E também viver bons momentos descontraídos e alegres
e se inteirar das demandas sindicais que envolvem a todos,
inclusive os aposentados, como a reforma da Previdência.
Consciente da importância e do valor do educador aposentado na construção da Rede Municipal de Ensino, o SINESP

Fotos: José Bergamini

O destaque do SINESP em várias frentes
É guardião da Memória da RME, defensor da
Carreira do Magistério e dos direitos do trabalhador!

Veja no site do SINESP: galeria de fotos, vídeo e a mensagem do Presidente do SINESP Luiz Carlos Ghilardi no Encontro
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Formação, Cultura, Lazer e Qualidade de Vida

Tarde de jogos no SINESP
Jogos de tabuleiro e baralho trazem diversão, interação e
exercício intelectual e de memória
O Centro de Formação Cultura e Lazer (CFCL-SINESP)
tem um convite a todos os filiados que dispõem de tempo
nas tardes de terça-feira. Baralho, xadrez e damas estão
disponíveis para jogar, interagir e se divertir toda terça a
partir das 14h00. Mesas podem ser montadas no CFCL.

Participe do Clube de Leitura!
Venha ler e interpretar conosco!
O Próximo livro será debatido no dia 06 de setembro:
O Alienista, de Machado de Assis (1882)

13h30 no CFCL SINESP (Pça. Dom José Gaspar, 30, 3º andar)

Mediador do debate: Jean Rodrigues Siqueira*.

Venha e chame os colegas filiados. Essa é mais uma
iniciativa visando à qualidade de vida de todos os Gestores Educacionais.

Ciclo de Palestras e Concurso
de Coordenador Pedagógico
O SINESP realizou
um Ciclo de Palestras
importante e completo
para os interessados em
participar do Concurso
de Acesso para Coordenador Pedagógico.
Com um total de 12
módulos voltados a preparação para as provas,
o Ciclo contou com palestrantes e professores
experientes em concurso e no trabalho na RME. Os materiais usados por eles no ciclo
estão à disposição no portal do SINESP.

Não perca as próximas datas do Concurso:

01/09/2019: 12h00 - Provas Objetiva e Dissertativa
08/09/2019: Prova de Títulos

Leitura é interpretação, compreensão, troca, polêmica, debate. Interpretar o ambiente e seus contextos é fazer leituras. E
quanto mais aportes e referências as baseiam, mais complexas
e completas elas são. Isso faz do Clube de Leitura do SINESP uma possibilidade de ser
ver, se localizar, valorizar o conhecimento, mergulhar num mundo de ideias sem medo
de colocar certezas em cheque.

Loucura regulamentada
“O Alienista”, de Machado de Assis, Publicado originalmente em 1882 e dividido em
13 capítulos, analisa a tênue fronteira entre a racionalidade e a loucura. E lança um
olhar crítico aobre a sanha regulamentadora da loucura que ganhou espaço no final do
século XIX, período em que a psicologia e a psicanálise ganhavam escopo. Mais de
um século depois de escrita a obra se mantém atual e até ganha força nesse período
insano das redes sociais, em que até a verdade deixou de ser o que era.
Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores brasileiros, foi fundador
da Academia Brasileira de Letras - ABL e seu primeiro presidente. Jornalista, contista,
cronista, romancista, poeta, teatrólogo além de servidor público, traz uma multiplicidade
de atuações e atividades.
Um grande movimento tem sido realizado no sentido de se corrigir o branqueamento histórico, por meio da Campanha “Machado de Assis Real”. O SINESP apóia a
campanha de correção (veja no site do Sindicato).
Participe do Clube de Leitura do SINESP!
*Omediador do debate Jean Rodrigues Siqueira é Professor dos cursos de Graduação em Filosofia,
e Pós-Graduação Lato Sensu em Filosofia e Pensamento Político Contemporâneo, professor do
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Filosofia e do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Psicologia Existencial e Fenomenológica, Professor da disciplina de "Ética e responsabilidade
profissional". Autor do livro "Berkeley e o esse est percipi" (Editora Autografia/RJ).
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