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SINESP está na resistência à reabertura de
escolas em 2020 e à reforma administrativa
Retorno em 2020 não!
O prefeito anunciou decisão sobre o
retorno das aulas presenciais no Ensino
Infantil e Fundamental em 19 de novembro,
quando decidirá o que fazer a partir de 01
de dezembro, com base no censo sorológico
e nos direcionamentos da área de Saúde.
Mas anunciou o retorno da aula presencial para o Ensino Médio a partir de 3 de
novembro, com argumentos débeis como
“esses alunos já estão circulando”.
O SINESP reafirma sua posição contra
o retorno das aulas presenciais esse ano
e enquanto não haja garantia contra o
contágio e de preservação da saúde e da
vida. Por isso se reuniu com os Gestores
de Ensino Médio para levantar a realidade
das unidades, motivos e argumentos contra
o retorno e definir encaminhamentos coletivos. E levou o debate para reunião com
a SME e ao Comitê de Crise da Educação
da Câmara Municipal.

Eleições dos Conselhos do IPREM

Vote em Conselheiros confiáveis
e comprometidos com a defesa
do patrimônio dos Servidores
Servidor da ativa - No segmento Educação - Vote!
Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Servidor Aposentado
No segmento Aposentados e
Pensionistas - Vote!

Conselho Deliberativo

Uma das orientações é apostar na Gestão
Democrática, no envolvimento e participação das famílias, decisivos nesse momento
em que o prefeito jogou para elas o arbítrio
sobre o retorno, com o qual elas não concordam, como mostraram várias pesquisas.
A luta em defesa da vida de educandos e
educadores e do ensino público não para!

Em defesa dos Serviços e
dos Servidores Públicos!
A PEC 32/2020 destrói os Serviços Públicos, desestrutura as carreiras e possibilita
a demissão até dos atuais servidores - O
SINESP produziu artigos e lives sobre a
reforma administrativa e reproduziu análise de sua assessoria em Brasília - Veja no
Portal do SINESP - Leia na Pág 3.

Norma Lúcia
Andrade dos Santos

Nº 1102

Letícia Grisólio Dias

Nº 1202

Rosalina Rocha de Miranda

Nº 4203

VEJA NA PÁG. 3 COMO E POR QUE VOTAR
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SINESP luta, trabalha e inova 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.

Com os Gestores sempre

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
na maior parte do período, com
retorno parcial ao presencial a
partir de outubro, o Sindicato já
realizou milhares de atendimento
aos filiados desde o início da
pandemia.

Em defesa dos Gestores

Desde março, o SINESP se manteve ao lado dos Gestores, lutando
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 alimentação
escolar para todos. Lutou para que
a distribuição de cestas básicas não
fosse tarefa dos Gestores Educa-

cionais 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 reuniões e audiências para denunciar
a falta de condições de trabalho
nas escolas, convocando a SME
para a discussão. E fortaleceu sua
proximidade com o CRECE para
defender, junto com as famílias,
posição contrária ao retorno as
aulas presenciais este ano.

Defesa dos Concursos

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 organiza reuniões
vituais com seus Conselheiros
e RELTs, participa de reuniões
com equipes gestoras e dialoga
com Gestores diariamente em
seus canais de atendimento.

Quem votou contra os Servidores
e os Serviços Públicos NÃO VOLTA!
É preciso relembrar aqueles que prejudicaram a categoria, os serviços públicos e
a população
em votações como
a da previdência
municipal, da
política de voucher
e da ampliação da
terceirização e da
precarização através
do PL 452/20,
imposto em meio à
pandemia – E DIZER
BEM ALTO PARA
TODOS OUVIREM
QUE ELES NÃO
PODEM VOLTAR!
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Eleições no IPREM / Reforma administrativa

PEC 32/20 põe patrimônio da categoria em jogo
O Servidor Público
Municipal continua
a correr riscos com
seu patrimônio, pois
os governos adotam
diretrizes que
levam ao desmonte
dos serviços e das
carreiras públicas
O governo federal propôs uma
reforma administrativa que destrói os Serviços Públicos também
nos estados e municípios.
A PEC 32/2020 desestrutura
as carreiras ao criar cinco formas de vínculo. Só a chamada
carreira de estado manteria a
estabilidade. Mas a definição de
quais seriam essas carreiras fica
para definição posterior em lei.
As outras formas de vínculo
passam por mudanças no estágio
probatório e possibilidade de
contratação por prazo determinado e de demissão com uma
nova forma de avaliação de desempenho e de adesão ao Regime
Geral de Previdência, o INSS.
O resultado disso é o fim da
estabilidade para os atuais servidores e problemas para ativos
e aposentados na paridade,
devido à mudança drástica nas
carreiras, e na sustentabilidade
do sistema para pagamento de
aposentadorias, devido à redução de servidores no Sistema.
O SINESP está ciente e preocupado com os inúmeros
desafios e lutas que virão e com
as batalhas que terão vez no
interior do Instituto. Por isso
lançou candidatos para compor os Conselhos do IPREM
e conta com o decisivo voto
dos filiados para eleger esses
profissionais comprometidos
com os direitos dos Servidores.

SINESP lança candidatos
comprometidos com a defesa
dos interesses da categoria

O

SINESP nasceu para defender os Gestores Educacionais, a
carreira e o concurso
público.
Em seus 28 anos de vida
honrou sua origem. Criou
inúmeras frentes de luta
para a categoria e esteve em
todas as que envolveram o
conjunto dos Servidores e
dos trabalhadores.
Nesse sentido, um dos
princípios do SINESP é a

participação nos Conselhos que
envolvem a prestação de serviços
e os direitos dos Servidores.

aposentadoria, à sustenta-

O IPREM, Instituto de Previdência Municipal, é um deles. Representantes do SINESP ocupam
assento no Conselho desse órgão,
atuando com atenção e firmeza
para que a Gestão do Instituto seja
transparente e eficiente, de forma
a garantir os benefícios de pensão
e aposentadoria dos Servidores.

Com experiência acumulada em duras batalhas na
direção do IPREM, sabem
analisar situações políticas
e atuariais, argumentar e
se impor na exigência de
que decisões importantes
do Instituto sejam sempre
discutidas e analisadas pelos
Conselhos Deliberativo e
Fiscal, e nunca arbitradas
pelos dirigentes escolhidos
pelos governos.

Os Conselheiros do SINESP
lutam firmemente contra os direcionamentos dos governos que
resultam em ataques ao direito à

bilidade do sistema e contra
aumentos nas alíquotas.

Esses são idôneos e confiáveis
Para dar continuidade a este trabalho no
IPREM, o SINESP apresenta seus candidatos
para o Conselho Deliberativo, nos segmentos
Aposentados e Pensionistas e Servidores da
Ativa da Educação, e para o Conselho Fiscal,
no segmento Servidores da Ativa da Educação.

confiáveis para compor o Conselho do IPREM

A participação de todos os Servidores Municipais na escolha de Conselheiros idôneos e

Também cabe ao Conselho acompanhar e

Servidor Aposentado
No segmento Aposentados e
Pensionistas - Vote!

Conselho Deliberativo
Rosalina Rocha de Miranda

Nº 4203

é imprescindível.
Afinal, é deles as funções de aprovar a política
geral da Entidade, os balancetes mensais e os
demonstrativos financeiros anuais.
fiscalizar todas as ações do IPREM.

Servidor da ativa - No segmento Educação - Vote!
Conselho Fiscal
Norma Lúcia
Andrade dos Santos

Nº 1102

Conselho
Deliberativo
Letícia Grisólio Dias

Nº 1202

Eleição
eletrônica
do IPREM
nos dias 25,
26 e 27 de
novembro
As eleições serão
realizadas nos
dias 25, 26 e 27 de
Novembro de 2020
Poderão votar os servidores ativos e aposentados vinculados
ao RPPS (regime do
serviço público municipal da administração
direta e indireta).
A eleição é por segmento. O Servidor vota
no candidato de sua categoria: Educação, Saúde,
Outras Secretarias ou
Órgãos e Aposentados/
Pensionistas.
Funcionários(as) públicos ativos, inativos
e pensionistas votarão
por sistema eletrônico,
na rede intranet, identificando-se pelo registro
funcional ou número
da pensão e senha, no
site www.eleicao.iprem.
prefeitura.sp.gov.br.
APOSENTADO: Vote
em Rosalina Rocha
de Miranda. ATIVO:
Vote em Norma Lúcia
Andrade dos Santos e
Letícia Grisólio Dias.
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Conhecimento / Cultura / Qualidade de Vida / Lazer

Próximos e fortalecidos na pandemia

O

distanciamento e isolamento são
necessários na pandemia. Mas são
fonte de solidão e adoecimento
mental. Para contorná-los, o CFCL-SINESP
inovou com o uso de ferramenas digitais e
manteve sua programação, com atendimento
de qualidade aos filiados aposentados e ativos
em formação, cultura e lazer.

As atividades online ampliaram
o número de filiados atendidos:

●Aulas de idiomas: inglês, espanhol, francês e italiano.
●Encontros do Clube de Leitura, do Cine
Debate e do Música em Debate.
●Aulas de Pilates, Yoga e Tai Chi Chuan.
●Workshops de tecnologia (WhatsApp Web,
videoconferências, segurança digital, Youtube).

Cursos Online para todos:

●Comunicação, empatia e colaboração na
prevenção e resolução de conflitos ●Extensão
Universitária e Aperfeiçoamento ●Estudo e
práticas curriculares em Direitos Humanos:
o ambiente escolar e as redes de proteção
●Tecnologias de comunicação: relações éticas
nas práticas pedagógicas e de gestão escolar
●Política educacional e financiamento da
educação: temas inspiradores no currículo da
cidade ●Educar para práticas antirracistas e
valorização da diversidade.

Perdeu a palestra e o Show do

Encontro de Aposentados online?

A

s lives do SINESP, transmitidas
pelo Youtube e pelo Facebook,
foram inovações que agregaram qualidade na ação sindical, informativa,
formativa e política e vieram para
ficar com o SINESP Diálogos e o
SINESP Formações.
Nesse formato, o SINESP realizou o
Encontro de aposentados deste ano
no dia 24 de setembro.

A palestra com o

Dr. Alexandre Kalache
e o show com a cantora

Patrícia Marx
podem ser revistos em:
https://www.youtube.com/Sinesp1

SINESP Formações
abordará questão racial

N

o dia 18 novembro, às 18h30, o
SINESP Formações trará palestra
formativa com um representante da resistência e da luta antirracista no Brasil.
Será uma forma do SINESP celebrar
o Mês da Consciência Negra com informação e formação sobre as mazelas
do racismo estrutural, herança dos 380

anos de escravidão
que deixaram marcas, ideologias, costumes e discriminações camuflados pela disseminação do
mito da democracia racial.
Acompanhe a programação de dia,
horário e forma de participação no
portal do SINESP.

Debates em
alto nível nas
lives do SINESP
Elas trouxeram temas
relevantes e prementes para
a categoria e debatedores
respeitados, como:
●O Dr. em Direito do Estado Dimitri Sales.
●A primeira Diretora trans de uma escola
pública Paula Beatriz.
●O analista político Antônio Augusto de
Queiroz.
●O Dr. Gonzalo Vecina Neto.
●O Prof. Dr. Luiz Carlos de Freitas.
●A Drª em microbiologia Natália Pasternak.
●A Drª em Psicologia Vera Iaconelli.
●O Dr. Em Economia Ricardo Sennes.
●O Filósofo e Educador Mário Sérgio
Cortella.
●O Dr. em Educação Daniel Munduruku.
●A Drª em Direito Lívia Maria A. K Zago.
●O Dr. em Sociologia Rodrigo Prando.
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