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Inovação na
apresentação de
práticas da RME
Veja mais na pág. 2

Com aprovação da reforma da Previdência, governo
e congresso impõem retrocesso histórico ao país
A maioria parlamentar
aprovou o projeto do
governo que prejudica
profundamente os
trabalhadores, a justiça
social e a economia!

SINESP encarou a luta do início ao fim
Somou à mobilização unitária
e criou frentes próprias de luta

O SINESP se mostrou à altura da tarefa
histórica do movimento sindical. Entrou na
luta contra a reforma da Previdência quando
era ainda uma ameaça. Participou de todas as
ações unitárias contra as reformas municipal
e nacional. Divulgou, informou, esclareceu,
orientou e convocou a categoria para a batalha. Assim como lutou contra as reformas
da Previdência feita por governos passados.

O projeto de reforma da Previdência do governo estava esboçado desde a campanha eleitoral,
assim como seu caráter conservador e neoliberal e os retrocessos
que ele representa nos costumes,
nos direitos democráticos, sociais,
trabalhistas e econômicos.

E mesmo quando a aprovação parecia
inevitável e muitas lideranças jogaram a toalha, o SINESP organizou debates, palestras
esclarecedoras e formadoras para ativos e
aposentados, caravanas para Brasília com
seus dirigentes, conselheiros representantes e filiados que, até o último momento,
dialogaram, articularam, pressionaram e
protestaram junto aos parlamentares.

Desde então a unidade e a resistência se impuseram para impedir
a perda de direitos históricos e para
evitar retrocessos irreversíveis.
A reforma da Previdência aprovada no Congresso distancia o
trabalhador da aposentadoria.
Sua lógica perversa é aumentar
alíquotas e tempo de contribuição,
enquanto diminui os valores do
benefício. Seu objetivo principal é
atender o mercado financeiro, que
quer se apropriar do orçamento
público e empurrar os trabalhadores para a previdência privada.
Seu resultado será o aumento
da insegurança econômica e da
pobreza na velhice. Afetará negativamente a economia de milhares
dos mais necessitados municípios
brasileiros, em que os recursos
previdenciários alavancam o
comercio e a arrecadação locais.

Fotos: Imprensa e Diretoria SINESP

E vai continuar na luta, pois os governos
de orientação neoliberal e conservadora
têm planos de tirar ainda mais direitos. Os
trabalhadores em geral e os servidores públicos em particular estão com seus diretos
e empregos seriamente ameaçados. A luta
se impõe e o SINESP estará nela, sempre!

Milhares de processos ganhos

Filiados recebem precatórios

São milhares de processos ganhos e precatórios
pagos aos filiados do SINESP - Página 2

Debates atuais e necessários para
mobilizar os Gestores e a RME - Pág. 3
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SINESP Recebe Rede Autora

SINESP reúne práticas de gestão
na RME com pesquisa acadêmica
O objetivo dessa iniciativa pioneira, de unir ambientes sindical
e acadêmico para apresentar e divulgar práticas avançadas de
gestão e pedagógicas da RME, com exemplos positivos de Gestores
Educacionais filiados ao Sindicato, foi plenamente atingido!
Fotos: Imprensa SINESP
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Realizado no dia 05 de outubro de
2019, o “SINESP Recebe - Rede Autora” inovou ao apresentar vivências
e práticas do cotidiano dos Gestores
Educacionais da Rede Municipal de Ensino num debate sindical-acadêmico.
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Pagamento de precatórios a filiados
do SINESP não pára de crescer

São milhares de processos ganhos e precatórios pagos aos filiados nos
27 anos de vida do SINESP – Só em 2019 já foram pagos 420 precatórios
e ainda há dois grupos de pagamentos que em breve serão liberados!
Os precatórios se referem a processos ganhos
pelo Departamento Jurídico do Sindicato de
ações como: 62%, 81%, 5% do IPREM, GEE
(Gratificação Especial para Especialista).

O pagamento é completo para valores a receber
abaixo de R$ 105 mil. Para valores maiores, é
pago R$ 105 mil e o restante é liberado através
de acordo ou espera na fila de precatórios.

A liberação dos precatórios segue a prioridade
da prefeitura, baseada no Código de Processo
Civil. Com isso, os maiores de 60 anos entram
no início da fila, seguidos pelos demais.

Os 420 precatórios pagos esse ano foram
tanto por prioridade, quanto por acordo. Dois
grupos de precatórios mais antigos receberam
integralmente, independente do valor.

Fique atento para não cair no golpe dos precatórios!
Somente a Diretoria do SINESP faz contato com os filiados para tratar de entrega de
documentos e recebimento de precatórios! Desconfie de qualquer outro contato. Se receber ligação ou carta, solicitando documentos ou dinheiro, ligue IMEDIATAMENTE
para o SINESP no telefone: 3116-8400. E NÃO PASSE QUALQUER INFORMAÇÃO
AOS CRIMINOSOS, que repetem periodicamente esse golpe!

Os trabalhos apresentados foram
escritos e avaliados por uma Comissão
Científica coordenada pela Diretoria do
SINESP, com supervisão acadêmica da
ProfªDrª Emília Cipriano.
A Comissão analisou os textos e
orientou os participantes a colocar
suas práticas e vivências em formato
acadêmico, valorizando o ambiente
educacional e político que permeia
o Sindicato.
Artigos científicos dos trabalhos serão reunidos em Revista Pedagógica,
retomando uma clássica publicação do
SINESP. Estarão também disponíveis
em revista eletrônica no portal do
Sindicato, com os textos, imagens e
vídeos das apresentações.
Aguarde e participe das próximas
edições! Assista no site do SINESP
a abertura desse evento, pioneiro por
unir ambientes sindical e acadêmico
para apresentar e refletir práticas de
excelência da RME.
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23º Congresso do SINESP tem
debate atual e necessário
O foco foi olhar com
profundidade para
política, economia,
filosofia, educação
e futuro, em busca
de entendimentos e
respostas para orientar
a ação dos Gestores
Educacionais no
cotidiano escolar e a
ação sindical e política
da categoria através de
seu Sindicato!
Da abertura às palestras e debates, a preocupação foi buscar
entendimentos e localização em
meio ao conturbado momento
vivido não só no Brasil, mas no
mundo.
Nada mais atual e necessário
do que investigar, com apoio de
estudiosos respeitados, as profundas mudanças atuais, dos avanços
tecnológicos a suas implicações
na organização e nas relações de
trabalho. E a partir dessa reflexão
obter instrumental para analisar os
projetos políticos que emergem e
suas consequências na educação e
em todo o tecido social.
Do debate esclarecedor proporcionado no Congresso, ficou
evidente que os “novos” pactos
políticos levantados no tema
expressam as respostas dadas ao
momento histórico e suas especificidades e novidades pelos setores
sociais dominantes, interessados
em conservar estruturas socioeconômicas longevas, geradora
de privilégios, discriminações e
desigualdades, mesmo que isso
leve a mais conflitos, discriminações, marginalização, violência e
retrocessos sociais.

A conferência e as palestras
trouxeram análises inquietantes
e reveladoras de um mundo em
profunda transformação. Mostraram a necessidade de intervenção
consciente dos setores e movimentos sociais progressistas, para que
a distopia presente não domine
a realidade, mentes e corações,
comprometendo o meio e todo o
ambiente para as futuras gerações
com a destruição de avanços civilizatórios alcançados em séculos
de esforço e luta!

Fotos: Imprensa SINESP

Essa é minha primeira participação.
O Congresso do
SINESP foi referendado por muitas
pessoas que conheço e gostei em todos os aspectos, das
palestras à forma de organização e
divisão das atividades. Aprovadíssimo!

Gostei muito de
participar, as palestras foram de
alto nível, vamos
utilizar em nosso
dia a dia, momento
de reflexão sobre
assuntos o que estamos vivendo no
cotidiano escolar.
Livia Maria Antongiovanni, Coord.
Pedagógica
aposentada

Veja no site do SINESP o discurso de abertura do Presidente
do Sindicato, Luiz Carlos Ghilardi, e VÍDEOS da abertura,
da Conferência e das palestras.
Assista e venha para a luta
junto com sua categoria e seu
Sindicato!JUNTE-SE COM
QUEM LUTA COM VOCÊ!

Apresentação emocionante da EMEF Prof.
Ernesto de Moraes Leme - “Projeto Oficinas
de Circo Escola Fontenelle Ernesto”

Adair Freitas Santos, Coord.
Pedagógico no CEU/EMEI SÃO
MATEUS

Daniela Oliveira, Supervisora Escolar na DRE FREGUESIA DO Ó/
BRASILÂNDIA

A Educação e os educadores ganham, nesse emaranhado contexto,
papel decisivo, talvez ainda maior
do que sempre tiveram, o que ajuda
a entender melhor até o ataque
conservador de que são vítimas.

Projeto Circo

Veja a opinião de
quem participou

Exposição de Projetos de
Gestão e Pedagógicos no
23º Congresso do SINESP
Mostrar os projetos pedagógicos e trabalhos desenvolvidos pelas equipes das escolas da RME tem grande
importância para o SINESP. Por isso é aberto espaço
nos congressos para a exposição de cartazes que
divulguem esses trabalhos.

Eu estou aposentada, mas acho importante participar
do Congresso, porque nos aposentamos da função, do
dia a dia da escola, mas a luta pela
educação pública de qualidade continua. E o SINESP é um Sindicato que
trabalha nessa direção por princípio e
se coloca como aliado da categoria para
a construção de uma sociedade brasileira democrática e solidária, em que a
educação pública tenha força e valor.
Mardonia Matos, Diretora de
Escola no CEU/CEI JAÇANÃ
Esse congresso superou as expectativas
com palestrantes
de renome, que
também lutam com
a gente pela educação pública de
qualidade, gratuita,
laica, aberta a todos
e de gestão pública.
É muito bom saber que estamos do lado
certo da história nessa luta.
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Formação, Cultura, Lazer e Qualidade de Vida
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Grade de cursos e atividades
permanentes do SINESP
Confira sempre no site do SINESP dias,
horários e temas do Cine-Debate, do
Clube de Leitura e das atividades extras

Estrutura e atendimento
estão melhores a cada dia
Ambiente aconchegante, confortável e bonito. Atendentes e
Professores qualificados e opções
amplas de horários de cursos e
atividades de formação, culturais,
físicas e de lazer.
Tudo isso está montado para
promover conhecimento e qualidade de vida aos filiados ativos e
aposentados no CFCL SINESP!

Criar um Centro de Formação,
Cultura e Lazer (CFCL) foi uma
iniciativa pioneira do SINESP.
Com pesquisas, atenção e diálogo a Diretoria levanta demandas
e propostas de funcionamento
junto aos filiados.
O resultado está na seleção
de professores com formação

e características que favorecem a
empatia com os filiados do Sindicato.
E na estruturação de uma grade
diversificada e constantemente atualizada de cursos, atividades e horários
para atender a todos.
Participe, desfrute e contribua. É
O SEU SINDICATO BUSCANDO
OFERECER SEMPRE O MELHOR!

Inglês - Com a Profª Cristiana Fellipe da Silva
Segunda- feira, das 14h00 às 16h00 e das 18h30 às 20h00
Terça-feira, das 9h30 às 11h30
Quarta-feira, das 9h30 às 11h30, das 14h00 às 16h00, e das 18h00 às 19h30
Quinta-feira, das 9h30 às 11h30
Sábado, das 9h30 às 11h30
Espanhol - Com o Prof. Marcos Maurício Alves da Silva
Terça-feira, das 9h30 às 11h30
Terça-feira, das 18:30 às 20h00
Quinta-feira, das 9h30 às 11h30
Sexta- feira, das 14h30 às 16h00
Italiano - Com a Profª Valéria Beneducci Abibe
Segunda-feira, das 9h30 às 11h30
Quarta-feira, das 17H00 ás 19H00
Sexta- feira, das 14h30 às 16h00
Francês - Com a Profª Verônica de Angelis
Sexta-feira, das 9h00 às 11h00
Quarta- feira, das 14h00 às 16h00
Coro do SINESP - Com o Maestro Josué Nonato
Ensaios às quintas-feiras, das 15h00 às 18h00
Iniciação Musical - Com o Maestro Josué Nonato
Quinta- feira, das 14h00 às 15h00
Danças Circulares - Com a Profª Vaneri de Oliveira
Terça-feira, das 11h30 às 13h00
Quarta-feira, das 18h00 às 20h00
Pilates - Com a Profª Keith Thammy Octaviano Gonçalves
Segunda das 17h30 às 18h30 - Quinta-feira, das 18h00 às 19h00
Terça e quinta-feira, das 9h30 às 10h30 e das 14h00 às 15h00
Quarta e sexta-feira, das 9h00 às 10h00
Yoga - Com o Profº Carlos Alberto Cardoso
Segunda e quarta-feira, das 10h30 às 11h30
Segunda e sexta-feira, das 11h30 às 12h30
Tai Chi Chuan - Com a Profª Jeanne Kulk
Quarta- feira, das 11h30 às 12h30
Para consultar e se inscrever nas atividades com disponibilidade de vagas,
ligue para 3255-9794 das 10h às 17h30, falar com Dalva ou Eliane.
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