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Os Dirigentes do
SINESP realizaram
ações em diversas
Unidades
Educacionais
Pág. 3

Resistência e luta contra retrocessos
marcam as ações sindicais em 2019
Fotos: Imprensa do SINESP

O SINESP esteve junto com os Gestores Educacionais, os
Servidores Públicos e demais trabalhadores brasileiros
nas inúmeras frentes de luta abertas por ataques dos
governos aos direitos trabalhistas, previdenciário, ao
serviço e à carreira pública em nível municipal e nacional.
2020 será outro ano de muita luta e o SINESP
continuará fazendo sua parte para a união e a
mobilização junto com os Gestores da RME.
Editorial na pág. 2

CFCL-SINESP encerra
ano com crescente
oferta e participação

A ampla participação dos filiados
mostra o acerto na programação e
no atendimento das expectativas
da categoria - Veja na página 4
CURSOS DE FÉRIAS 2020 - Confira
programação no Portal do SINESP

SINESP reúne a categoria para finalizar
ano difícil e se preparar para lutas futuras

União, companheirismo, alegria e elegância para fechar o ano com estilo e espírito de luta
A confraternização anual do SINESP, muito esperada
e prestigiada por um grande número de filiados e convidados, foi realizada na Casa de Portugal, no dia 7 de
dezembro. Além de esperado, é um momento necessário.
Depois de um ano tão difícil para os trabalhadores,
com ataques generalizados a direitos e conquistas
democráticas, foi uma importante oportunidade para
a categoria trocar ideias e fortalecer laços.

E com isso renovar energias para a organização e as
lutas de 2020, que serão inúmeras, desde os desafios
cotidianos nas UEs até as resposta coletivas, sindicais e
políticas, que terão de ser dadas.

A galeria de fotos e o vídeo estão imperdíveis.
Veja no Portal do SINESP.

Veja a opinião dos participantes na Pág. 3
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Expediente

EDITORIAL

Jornal do SINESP é uma publicação
do Sindicato dos Especialistas
de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo.
Responsabilidade da diretoria.

SINESP na linha de frente da luta

Diretoria

Está cada dia mais evidente que
a política econômica ultraliberal
do governo federal é extremamente
danosa para os trabalhadores.
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As medidas com péssimos resultados já comprovados em outros
países, que vêm sendo pautadas ou
impostas pelo governo e aprovadas
pelo Congresso Nacional, dão
mostras claras disso.
Entre elas, estão a reforma previdenciária, que jogou no trabalhador
a culpa por décadas de políticas
econômicas irresponsáveis. A PEC
paralela, que ameaça trazer para
Estados e Municípios as mesmas
regras aprovadas no âmbito federal.
A proposta de reforma administrativa, que precariza as carreiras do
Serviço Público e coloca em risco
o trabalho prestado à população.
As intervenções nas regras das
relações de trabalho, que a pretexto
de criar empregos, solapam direitos
arduamente conquistados e procuram criminalizar a ação sindical. O
pacote com 3 PECs (a emergencial,
a da revisão de fundos e a do pacto
federativo). Explanação e análise
de todas essas medidas podem ser
conferidas no Portal do SINESP.
A onda ultraliberal ganha força
também no Município de São Paulo.
Por exemplo, quando o prefeito
Bruno Covas e vereadores parceiros aprovam às pressas o que
chamaram de “Programa Mais
Creche”, que é a compra de vagas
nas escolas privadas com recursos
públicos, sem expansão da rede direta, aprofundando a terceirização
da Rede Municipal de Educação.
Ou quando uma pretensa Escola sem Partido persegue o direito
constitucional de cátedra, mas
é defendida por vereadores da
base do governo. Ou na proposta de um projeto de educação
domiciliar, o homeschooling,
que esvazia a defesa da escola
pública e também desvia verbas.

Essa conjuntura adversa fez
de 2019 um ano de resistência e
muita luta em defesa dos direitos
trabalhistas, previdenciários e das
conquistas democráticas do povo
brasileiro. E está claro que 2020
será também um ano difícil, de
grandes embates, o que exigirá a
continuidade da unidade de forças
e da organização sindical para
fazer frente a tantos ataques, bem
como a união de todos os Gestores
Educacionais.
A postura do SINESP, de apostar
na Unidade da classe trabalhadora
e ser protagonista nas várias frentes de luta em que as Entidades
Sindicais estiveram unidas, vai
continuar de forma intensa e firme.

Fotos: Imprensa e Diretoria do SINESP
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Organização de Base e Conscientização!
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O SINESP junto aos Gestores

Apoiar as Equipes Gestoras é prática sindical permanente do SINESP, com ações junto à base da
categoria e vivência da rotina das Unidades Educacionais. Nas muitas visitas desse ano, levando
informação, formação, fortalecimento sindical e mobilização, a Diretoria debateu com as equipes
temascomoreformadaPrevidênciaesuasimplicações,FUNDEB,PL68,voucher,PDE,homescholling,
Avaliação Educacional Infantil, entre outros importantes para os Gestores Educacionais.
Ações em algumas Unidades Educacionais:

EMEF Damas entre Rios Verdes

EMEF Enzo Antonio Silvestrin

Fotos: Diretoria do SINESP

CEU CEI Caminho do Mar
Com CREPs
em Unidades
da DRE
Itaquera:
EMEF Artur
Neiva, CEI
Danielle
Monteiro
e EMEF
Guimarães
Rosa
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Opinião de quem participou da
Confraternização 2019 do SINESP
João Guilherme Vargas Neto - Assessor do SINESP
“2019 foi um ano muito difícil para os trabalhadores. O SINESP esteve
à frente em todas as lutas e na resistência da categoria e dos trabalhadores em geral. É muito bom que, no encerramento do ano, o SINESP
comemore com os filiados neste almoço com alegria e com a ideia que
no ano que vem estejamos novamente preparados para o combate.”
Fátima Antonio - Conselheira Municipal de Educação e CREP
do SINESP - Diretora de Escola aposentada
“A categoria teve um ano de muita luta e mobilização. A gente precisa
de um momento como este para relaxar um pouco. Parabenizo a
diretoria do SINESP pela luta travada este ano em prol da categoria e
da qualidade da educação, pelo direito à educação publica de qualidade para crianças, jovens e adultos dessa cidade.Este almoço é um
momento em que a gente confraterniza, tira o cansaço da luta passada
e se prepara para as futuras. 2020 que nos aguarde!”
Genilde Chagas - Diretora da EMEI Eduardo Carlos Pereira (à esquerda na foto)
"Um momento de encontro, de trocar, isso revigora a força da gente, que sai mais forte para
o cotidiano. A gente se sente apoiado, se sente junto e quando estamos juntos nos sentimos
mais fortes. Está todo mundo aqui, o pessoal da ativa, os aposentados. É importante porque
aglutina. Eu amo essa diretoria, esse grupo,
o compromisso que eles têm com a educação, acima de qualquer política, sem viés
partidário, batalhando por nossos direitos.”
Luciana Gonçalves - Diretora do CEI
Francisco Marcondes
“É muito bom participar deste tipo de evento porque a gente trabalha o ano inteiro
naquela correria e aqui a gente consegue
recuperar as energias para se preparar para o ano seguinte. Merecemos um momento de
alegria, de descontração, boas comidas. É muito importante o SINESP organizar eventos
como esse com momentos para a gente se divertir, para aproveitar a vida.”
Angelica Tavares - Diretora de Escola aposentada
“Este momento é muito importante para a nossa categoria,
porque é uma grande oportunidade de nos encontrarmos.
Como me aposentei recentemente, me proporciona encontrar vários amigos. Isso faz muito bem! É muito importante
estar presente aqui.”

CEI Jardim Peri

EMEI Flávio Império

EMEF Parque Boa Esperança II

CEI Enedina de Sousa Carvalho

EMEF Coronel Luiz Tenório de Brito

EMEF Ana Maria Alves Benetti

EMEI Cidade Ademar II

Marina Teresa Veloso dos
Santos - Coordenadora
Pedagógica da EMEF Péricles
Eugênio da Silva Ramos
"A importância desse encontro
está na integração entre as pessoas que não têm oportunidade
de se encontrar o ano inteiro. A
gente se diverte, fica feliz de se
ver, conta as novidades!”
Kezia Alves - Coordenadora do
CRECE Central
“Parabenizo o SINESP por este
momento aguardado o ano todo,
importante para a diretoria e para
os filiados, um momento de confraternizar, de agradecer por superar os
momentos difíceis do ano, que foi de
muitas lutas. Não tenho dúvidas de
que ano que vem será mais difícil e que o SINESP será novamente importante para as lutas
por democracia, gestão democrática, qualidade da educação e pelos funcionários públicos.”
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Formação, Cultura, Lazer e Qualidade de Vida

Cresce a participação nos cursos do CFCL-SINESP
A adesão crescente
dos filiados mostra
maior demanda
e acertos na
programação
O SINESP busca atender as
demandas da categoria por
formação, cultura e lazer.
Isso se dá através dos cursos e
atividades oferecidos no Centro de Formação, Cultura e
Lazer, CFCL-SINESP, como
cursos de idiomas, corpo e
movimento e Coral.
Também nos cursos EAD e
presenciais, palestras e conferências nos Congressos e na
formação específica nas reuniãos do CREP e dos RELTs.
A inovação em 2019 ficou
por conta do SINESP Recebe
Rede Autora, com apresentação de trabalhos e práticas dos
Gestores Educacionais.

Formação, cultura e lazer no SINESP em 2019
Congresso

Cursos-Regulares

10 Cursos e atividades
27 turmas
760 vagas oferecidas

8 palestras,
painel e
conferências
800 vagas oferecidas

Ciclo de Palestras para Concurso de CP
2 turmas 190 vagas
Cursos EAD
Cursos de Extensão e
+
Presencial
Aperfeiçoamento
63 Cursos
6 Cursos
600 vagas
1543 vagas oferecidas
SINESP Recebe
Pra
Início
Rede Autora
de Conversa
Vagas p/ 36
3 turmas 300
expositores
vagas
100
Excursões,
visitas
vagas p/
monitoradas, oficinas,
ouvinte
cursos de férias
44 Atividades
2.370 vagas

Assembleia de filiados aprova
previsão orçamentária 2020
As explicações dos contadores e da Diretora de Finanças do
SINESP, Rosalina Rocha de Miranda, embasaram a análise e a
votação dos filiados presentes à assembleia realizada no dia 5
de dezembro, que analisou e aprovou a proposta orçamentária
do SINESP para 2020. Rosalina mostrou como o orçamento do
Sindicato será comprometido com as atividades de formação,
atendimento jurídico, comunicação, atendimento à base, organização democrática e das mobilizações e lutas da categoria.

Veja o resumo da previsão aprovada na assembleia
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O encerramento dos cursos e
atividades do CFCL-SINESP
de 2019 foi realizado no dia 12
de dezembro.
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Confira fotos e vídeo no
Portal do SINESP.
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