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Adicione o número (11)
3116-8400 na lista de
contatos do seu celular
e mantenha o seu
número atualizado
na base de dados de
filiados do SINESP.

120 dias de luta, trabalho e inovação para o
SINESP, junto com os Gestores Educacionais
A Diretoria do Sindicato
se mantém ao lado da
categoria, próxima
e fiel à sua base,
ouvindo, debatendo
e encaminhando
as demandas,
reivindicações e lutas
que emergem da
realidade vivida
nas escolas
Leia mais nas págs. 2 e 3

SINESP INOVA PARA MELHORAR AINDA MAIS
Debates, formação,
cultura e reuniões online

Reuniões virtuais de Diretoria, de Conselheiros e RELTs

foram uma forma renovada adotada pelo SINESP de manter a
escuta e a proximidade com a base.

Para ampliar a ação sindical, apresentando para discussão e debate
temas atuais, relevantes e importantes para a categoria, foi lançado
o SINESP Diálogos, com transmissões ao vivo no Youtube e no
Facebook - Veja nas págs. 2 e 3.

E vai estrear o SINESP Formações
Um programa de formação com palestras, seminários e ciclos de
debates em transmissão ao vivo, para ampliar o espaço de formação
trazido pelos cursos e atividades online do CFCL.
A estreia será em grande estilo, com um ciclo de palestras com
temas atuais e palestrantes respeitados na 2ª quinzena de agosto.
Acompanhe a programação para conhecer temas e palestrantes e
saber como participar no Portal do Sindicato: www.sinesp.org.br.

Condições de trabalho

PL 452/2020

Atendimento garantido
O SINESP defende a necessidade de
distanciamento social para combater a
pandemia, por isso organizou sua equipe
em trabalho remoto para garantir o atendimento para a categoria!
Para atendimento Jurídico/administativo,
da diretoria e demais áreas do Sindicato,

entre em contato por WhatsApp e
telefone: 3116-8400.
Ou por email:
sinesp@sinesp.org.br.

Veja no portal do Sindicato os cursos
e atividades do CFCL-SINESP, inovados
para atender os filiados em formato online.

CFCL-SINESP

Minuta de
protocolo de
volta às aulas é
impraticável

Projeto do
governo amplia
terceirização da
Educação

CFCL-SINESP
inova com
atendimento
online ao filiado

Veja na página 3

Veja na página 3

Confira na página 4
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Luta, trabalho e inovação do SINESP junto
com os Gestores Educacionais na pandemia
A situação inusitada, difícil e desafiadora imposta
pela pandemia exigiu
atualização e atendimento
renovado do Sindicato,
expressos no trabalho
intenso mantido nesse
período, com poder de
adaptação e esforço redobrados para manter os serviços
com qualidade e promover a
organização e a luta da categoria.

Ao lado dos Gestores
O SINESP inovou com atendimento personalizado via telefone,
whatsapp e email, atualização
necessária no momento em que
as ferramentas tecnológicas mostraram sua força e utilidade para a
comunicação e outras atividades!
Com sua equipe em teletrabalho,
o Sindicato já realizou milhares de
atendimento aos filiados desde o
início da quarentena.

Em defesa dos Gestores
Desde março, o SINESP se manteve ao lado dos Gestores, lutando

Reunião com Supervisores da DRE FO

reuniões e audiências
para denunciar a falta
de condições de trabalho
nas escolas, convocando
a SME para a discussão.

Defesa dos
Concursos
para quebrar a falta de escuta e de
negociação da SME.
Protagonizou o esforço para unir
os Sindicatos nas insistentes cobranças de discussão e negociação
com a SME. Defendeu merenda
para todos. Lutou para que a distribuição de cestas básicas não fosse
tarefa dos Gestores Educacionais
e por segurança. Contestou os
plantões presenciais e, frente à falta
de respostas da SME, solicitou a
suspensão ao Ministério Público
e à Justiça, que infelizmente não
barraram a ação da Secretaria.
Foi um dos principais articuladores da instalação do Comitê de
Crise com a Comissão de Educação
da Câmara, que uniu sindicatos
e vereadores e tem realizado

O SINESP cobra a SME pela
falta de recursos humanos nas
Unidades Educacionais. O Retrato
da Rede 2020 confirma os módulos
incompletos, situação agravada pelos afastamentos e aposentadorias
sem preenchimento dos cargos.

Organização necessária
Para informar, formar e ouvir
a categoria, levantar condições
de trabalho, definir e encaminhar
demandas e reivindicações, o
SINESP organizou reuniões
vituais com seus Conselheiros
e RELTs, participa de reuniões
com equipes gestoras e dialoga com dezenas de Gestores
diariamente em seus canais de
atendimento.

Entrevistas
A realidade trazida pela pandemia exige reflexão e debate.
Para isso o SINESP realizou
entrevistas com especialistas
em temas relacionados à educação nesse momento, com
grande repercussão, antes de
dar início à produção de lives.
Foram entrevistados o
Professor Dr. Luiz Carlos
de Freitas, o Professor Dr.
Fábio Hoffman, o sociólogo
Dr. Rudá Ricci, a Drª Ana
Maria Rossi, a Professora
Cláudia Costin, o assessor
Sindical João Guilherme
Vargas Neto e Ana Regina
Santos Borges, Supervisora
Escolar na DRE SM especialista em educação inclusiva e
relações étnico-raciais.

Leia as entrevistas em:
www.sinesp.org.br.

Agosto/2020

Escolas, saúde e pandemia

Protocolo impraticável

A Minuta Protocolo Volta às Aulas, elaborada por técnicos e especialistas
da saúde e da SME, é impraticável sem a resolução dos problemas
estruturais da RME, em meio à pandemia, com o contágio comunitário
ativo e sem que remédios eficazes e vacina tenham sido desenvolvidos
Com a divulgação do
documento, ficou claro
que, para garantir o controle da disseminação
e aumento de casos de
COVID-19 nas escolas,
no caso de reabertura, e
proteger o direito à saúde
e à vida de alunos e trabalhadores, é preciso muito mais
que palavras, ordens e diretrizes.
Isso porque há problemas estruturais na RME que devem ser
resolvidos com MEDIDAS CONCRETAS e imediatas. O SINESP
os denuncia há décadas, inclusive
com o Retrato da Rede, realizado a
partir de pesquisa com a categoria.
E os Gestores Educacionais
tiveram uma oportunidade única
de relatá-los ao Secretário Municipal de Educação nas lives
promovidas pelas DREs.
Se de fato essas lives foram para
dialogar e escutar, SME vai saber o

Dirigentes, CREPs e RELTs do SINESP
participam nas lives com DREs e SME

que de fato precisa ser feito antes
de pensar na reabertura segura
das escolas. E não vai deixar a
responsabilidade de implantação
de um protocolo nas costas das
Unidades Escolares.

Alguns problemas a
serem equacionados são:
●precariedade de grande parte dos
prédios,
●insuficiência de verbas para a manutenção e tarefas pedagógicas,
●falta de materiais de consumo e
higiene em muitas escolas,
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●problemas com os
contratos de limpeza
e com a falta de segurança,
●módulos de profissionais incompletos, com
carência em todas as
funções,
●sobrecarga de tarefas
enfrentada pelos Gestores,
●fraca formação oferecida pela
SME,
●atraso tecnológico e a baixa qualidade da internet nas escolas,
●limitação do apoio pedagógico
e administrativo das DREs,
●e, como uma das consequências
de tudo isso, o adoecimento
crescente dos educadores, física
e mentalmente.
O SINESP está na luta para
que não haja rabertura de escolas sem condições que garantam
a saúde, a segurança e a vida
de toda a comunidade escolar.

PL do governo amplia
terceirizações e convênios
O Projeto de Lei do prefeito Bruno Covas enviado
à Câmara, mais uma vez sem diálogo, revela a sua
verdadeira intenção, quer é terceirizar a Educação!
O Projeto de Lei 452/20
do Executivo expõe a falta
crônica de diálogo sério da
SME, que em nenhum momento o apresentou e debateu
com a Rede.
O projeto amplia a terceirização do programa Mais
Creche, com compra de vagas
em escolas particulares para
bebês e crianças de 0 a 3 anos e
também para pré-escola, o que
mostra a falta de planejamento
apontada pelo SINESP em reuniões e no Retrato da Rede.
A desculpa batida é que essa
é a forma de garantir vagas para
todos. O que falta é um verdadeiro plano de obras para EMEIs, e
sua execução de fato.

Outros ataques do PL:
A Procuradoria da Câmara
apontou em relatório ilegalidades no PL, entre eles:

●aplicação irregular de voucher
para a Educação Infantil;
●criação de benefícios permanentes, proibido em ano
eleitoral;
●credenciamento de instituições
com fins lucrativos para repasse
de verba pública;
O SINESP luta contra esse
PL junto com outros Sindicatos,
entidades civis e vereadores.
Quando essa edição do jornal do
SINESP foi fechada, a batalha
ainda estava indefinida!

Informação de qualidade: o SINESP inovou com a produção das lives do programa SINESP Diálogos
O programa SINESP
Diálogos visa a ampliar a
ação do Sindicato, apresentando para discussão
e debate temas atuais,
relevantes e importantes para a categoria em
transmissões ao vivo no
Youtube e no Facebook.
Veio para ficar e ampliar
com informação de qualidade a comunicação
diária efetivada pelo
Sindicato pelo site e pelas
redes sociais.
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Conhecimento / Cultura / Qualidade de Vida / Lazer

Formação, cultura e lazer atualizados fazem sucesso
O CFCL-SINESP
inovou com serviços
online para manter
o atendimento
personalizado que
presta aos filiados
em formação, cultura
e lazer, serviço que
será ampliado no
segundo semestre
Para o segundo semestre, será ampliada esta
interação com o uso de plataforma interativa
específica e novas turmas de cursos.
O atendimento personalizado oferecido
pelo CFCL-SINESP, na formação e nas atividades culturais e de lazer, foi atualizado para
ser mantido com ferramentas tecnológicas
nesse momento de pandemia e terá opções
mantidas após o período de isolamento.
A novidade veio em resposta aos desafios
do momento, que exigem atualização, ino-

Nas imagens,
cursos de
inglês, francês e
espanhol online,
e o Cine Debate

vação e adaptação ao uso de ferramentas
tecnológicas para manter um atendimento
de qualidade.

O que diz quem
participa:

Também propiciou interações virtuais
entre os professores e os filiados e adaptou
as atividades e aulas presenciais do CFCL-SINESP para ocorrerem através da internet
– espanhol, inglês, italiano, francês, pilates,
yoga, e tai chi chuan, danças circulares e as
aulas do Coro do SINESP.

"Muito bom os cursos de ontem. Bem explanados e muito
acessíveis. Grata."
Rosangela Borges Pereira Forte
"Sou aluna do curso intensivo
de férias (turma 2), cujo objetivo é o preparo para viagens...
Muito bom o curso rápido de
inglês! Superou minhas expectativas. Parabéns Sinesp pela
sensibilidade em aumentar as
turmas e atender mais filiados!
Salete Logelso
"O professor de inglês explica
muito bem o conteúdo e eu
estou aprendendo bem. Estou
fazendo progresso com as aulas
virtuais."
Maria Aparecida da Silva

Nesse período, já ofereceu 250 bolsas
em cursos de extensão universitária e três
cursos EAD.

Trouxe com muito sucesso para o ambiente
virtual o Cine Debate e o Clube de Leitura,
além de inovar com o Música em Debate.
E promoveu o Curso Rápido de Inglês,
focado na conversação, e cursos de tecnologia (youtube, webconferências, gravação de
audios e vídeos no smartphone, segurança
digital) que tiveram enorme procura, com
inscrições preenchidas imediatamente.
A possibilidade de realizar cursos e atividades online e a grande procura pelas
atividades mostram o quanto a Diretoria
está afinada e próxima de seus filiados,
inclusive nesse momento de pandemia.

PARA USO DOS CORREIOS
Mudou-se			
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Desconhecido		

Ausente

Recusado			
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Informação escrita pelo porteiro ou Sindico
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____________________
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

