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Em greve, educadores defendem o direito
de toda a comunidade de preservar a vida

E

m assembleia do SINESP no dia 5
de fevereiro, os Gestores Educacionais decidiram aderir à GREVE da
categoria em defesa da segurança, da saúde
e da vida de toda a comunidade escolar.
Antes disso, o SINESP já batalhava pela
unidade dos Sindicatos e da categoria, certo
de que só com todos unidos é possível reunir
força suficiente para alcançar vitórias.
A principal reivindicação é escola fechada
e trabalho remoto para todos enquanto não
houver vacina e garantia de segurança,
inclusive para os Gestores, obrigados a
manter escolas abertas e em plantões no
recesso, diferentemente da rede parceira.
É mais que justo quando a Covid mata
mais de 2 mil por dia, devido à irresponsabilidade de governos que não garantem
vacinação em massa, nem as reformas
estruturais que as escolas necessitam e
nem mesmo o quadro completo de funcionários e serviços de higiene e segurança.
O SINESP assume protagonismo nas ações
unitárias. Como no contato com a mídia para
garantir a voz da categoria nas matérias.
E na confecção de materiais impressos e
audiovisuais, lives, ofícios, negociações e
conscientização com carros de som na base,
ações decisivas para uma forte paralisação,
que envolva a maioria da categoria.

Unidos e na luta até a vitória!
Veja tudo sobre a greve no portal
www.sinesp.org.br.

Reforma Administrativa
e PEC Emergencial: as
granadas do governo no
bolso do servidor - Pág. 3

O SINESP atua
em conjunto
com as demais
entidades do
Fórum e em
ações próprias,
com seus carros
e dirigentes
percorrendo as
escolas que não
aderiram à greve
para informar e
dialogar com as
equipes!

Mês Internacional da Mulher 2021:
Em defesa da vida, da democracia,
da justiça social e de direitos! Pág. 2

Atendimento para
todos no SINESP
 O SINESP organizou sua
equipe em trabalho remoto
para garantir o atendimento de
qualidade para a toda 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.

O SINESP oferece supor-

te técnico aos filiados para
a declaração de IMPOSTO
DE RENDA - Veja na pág. 3
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A batalha das Gestoras Educacionais
Março é um mês para comemorar, presentear, valorizar as mulheres e principalmente reforçar no
meio social o combate à discriminação e à violência que elas sofrem num mundo majoritariamente
patriarcal e machista! O SINESP perguntou a dirigentes sindicais e filiadas como elas estão
vivenciando o desafio de ser mulher e Gestora Educacional em meio à pandemia, e dá voz a elas:
"As gestoras não pararam de trabalhar na pandemia, pondo suas
vidas em risco e sujeitando ao risco as suas famílias. Mesmo tendo um
sindicato forte, o SINESP, que recorreu a todas as instâncias judiciais,
não conseguimos barrar essa ação do governo.
Dia da mulher é todo o dia! A categoria de gestor escolar ainda não conta
com um número expressivo de gestoras negras que, em sua maioria,
trazem relatos de discriminação no exercício de seus cargos.
As gestoras do município de São Paulo merecem toda a nossa credibilidade, confiança e admiração. Um grande abraço carinhoso a todas!"
Maria Benedita de Castro de Andrade, a Benê, Gestora Aposentada
e Dirigente do SINESP
"Ser mulher preta e Gestora em tempo de pandemia é não se omitir e
ser resiliente. É ter uma escuta ativa com toda a comunidade escolar.
Esperançar por dias melhores. E apesar de tantas demandas, não esquecer do batom. Mulher Gestora presente!" Gidalva Santos Santana,
Supervisora Escolar na DRE IQ e CREP do SINESP
"A pandemia nos fez refletir com intensidade o nosso papel na sociedade.
Nós Gestoras fomos obrigadas a abrir e trabalhar nas escolas. E lá estivemos com a presteza e a dedicação de sempre. Arriscamo-nos e por vezes
arriscamos nossos familiares. Somos talvez o grupo mais afetado pela
crise, mas ignoradas pelas políticas econômicas e sociais do governo.
Temos poucos motivos a comemorar nesse dia da mulher. Precisamos
ter força para continuar na luta e exigirmos dos governos que priorizem
as mulheres nos processos de formulação, implementação e avaliação
de políticas públicas em geral. Feliz Dia das Mulheres para nós!"
Rosalina Rocha de Miranda, Supervisora Escolar na DRE PJ e
Dirigente do SINESP
"Ser Diretora de Escola em cargo predominantemente feminino em tempos
de pandemia é extremamente desafiador. Faz refletir sobre a natureza
do cargo de liderança e, para além disso, reconhecer as fragilidades e
vulnerabilidades humanas, de vidas, mortes, da vivência com a família,
do aqui e agora, sem perder a perspectiva da esperança, do verbo esperançar, que não para diante dos desafios e vai em busca do entusiasmo
para continuar esperançando. Salve o Dia das Mulheres e todas nós!"
Mardônia Matos Pinheiro Alencar, Diretora de Escola na DRE JT e
CREP do SINESP
“Nós mulheres sabemos, tanto no corpo quanto na alma, que os nossos direitos socias não foram e não são dados, eles são sim, frutos de
conquistas, de várias lutas, de enfrentamentos e de embates diários,
expressos contra: as discriminações sofridas, os mecanismos às vezes

nem tão sutis de tentativas de silenciamento, as violências físicas,
psicológicas e verbais, entre outros. A comemoração de 8 de março,
desde sua origem, traz a marca da luta das mulheres. Em 2021, embora
estejamos impedidas, momentaneamente, de expressar nossa força e
garra, por meio de ruas lotadas com variadas formas de protestos, essa
manifestação trará consigo outros formatos de mobilizações e os atos
que a criatividade se encarregará de apresentar. Temos muito ainda
pela frente pelo que lutar.”
Márcia Borceto Jelen de Castro, Supervisora Escolar na DRE BT e CREP
do SINESP
"Parabenizo todas as gestoras educacionais, que, na maioria das vezes,
estão sozinhas lutando contra os mais variados atos de violência e
preconceito - o pior de tudo, dentro e fora dos seus locais de trabalho.
É muito triste nós lidarmos com a insegurança e com os ataques que
estamos sofrendo durante esse período de pandemia e digo mais, não é
só triste, é ASSUSTADOR porque cada vez mais estamos diante de uma
sociedade retrógrada e machista. Mas somos fortes e competentes e
sabemos a importância do papel do gestor educacional ainda mais
quando esse gestor é uma MULHER. Parabéns para nós! Flordelice
Magna Ferreira, Diretora de Escola na DRE CL e Dirigente do SINESP
"É desafiante, cheio de aprendizagens, com muitas pedras pelo caminho,
mas também com muitas oportunidades para criarmos pontes, vínculos
que nos unem PORQUE JUNTAS SOMOS MUITO MAIS FORTES!" Erika Sayuri de Queiróz Nomura, Diretora de Escola na DRE SA e CREP do SINESP
"Nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres e nós, educadoras, nesse período de pandemia, renascemos a cada dia, literalmente
das cinzas, nos reinventando, ousando, sofrendo, chorando, batalhando...
Felizes dias para nós!"
Marcia Fonseca Simões, Diretora de Escola na DRE SA e Dirigente do SINESP
"Os inúmeros papéis da mulher foram intensificados com a pandemia.
Pra mim, o maior desafio foi trabalhar em casa. Lidar com a armadilha
da disponibilidade absoluta, muitas vezes sem fronteira entre o horário
de trabalho e o tempo para as demais tarefas. Ocupo um lugar privilegiado, pois sou herança de um grupo de mulheres que aprenderam a
voar, que questionaram certos tabus e valores machistas e sexistas que
ainda permanecem. E hoje, apesar dos avanços, ainda há muito a ser
feito. Todos os dias mulheres são mortas, discriminadas e violadas... por
serem mulheres. Precisamos somar esforços e continuar na luta. Nossa
tarefa é orientar outras mulheres, estimular e ajudá-las a romper ciclos
de violência."
Rosana Capputi Borges, Diretora de Escola na DRE JT e Dirigente do SINESP
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PECs Emergencial e da Reforma administrativa - As granadas de Paulo Guedes

Serviços e Servidores públicos e o patrimônio
da categoria estão sob ataque dos governos
O Servidor Público Municipal continua a correr riscos com seu patrimônio, pois os governos adotam
diretrizes privatizantes, que levam à destruição e ao desmonte dos serviços e das carreiras públicas!

Proposta da REFORMA
ADMINISTRATIVA
prejudica serviços e
servidores públicos

O

governo federal propôs uma
reforma administrativa que
destrói os Serviços Públicos
também nos estados e municípios. Os
ataques contidos na Proposta de Emenda à Constituição, PEC 32/2020, são
graves. Deles vêm a precarização da
administração e dos serviços públicos,
desestruturação das carreiras, incentivo
à privatização, prejuízo aos servidores
públicos e toda a população.
E o governo nem esperou a instalação da
nova Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara e ja apresentou a proposta da reforma. Ela traz um conjunto
de mudanças nefasto e destruidor dos
direitos do povo pobre e trabalhador e
está sendo tratada como prioritária pelo
recém-eleito presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que venceu a eleição
apoiado pelo presidente Bolsonaro.
Ela 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 depois, 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, está na luta e convoca todos
a participarem, cientes de que ela exige
combate unitário dos trabalhadores!

Congresso aprova PEC
emergencial que tira
recursos dos servidores
para bancar auxílio da Covid

A

população pobre e os pequenos
negócios precisam do auxílio
emergencial para sobreviver às
restrições de mobilidade e ao isolamento
social para conter a escalada da Covid 19.
Daí vem o clamor social do qual o governo federal se aproveitou para chantagear
toda a sociedade com a aprovação da PEC
Emergencial 186.
Apresentada em 2019 por ele mesmo,
ela cria mecanismos para dificultar ou
impedir o Estado de expandir os gastos
públicos com políticas sociais e com pessoal, ao mesmo tempo em que garante o
pagamento da dívida e outros interesses
dos bancos e das grandes corporações.
O governo colocou na PEC a autorização para pagamento de um novo auxílio,
embora o número de parcelas, o valor
do benefício e os critérios para receber
tenham ficado para outra proposta, uma
Medida Provisória aprovada pelo Congresso com valor insuficiente de R$ 150
a R$ 375 por 4 meses.
Mas também colocou inúmeros ataques

aos direitos sociais da população e sobretudo à estrutura dos serviços públicos e à
carreira, jornada e salários dos servidores.
Entre eles estava a desvinculação das
verbas da Saúde e Educação do Orçamento.
Essa e outras granadas “colocadas no bolso
do inimigo” (trabalhadores e população
pobre em geral) pelo Ministro da Economia Paulo Guedes foram derrubadas pela
grande mobilização em todos os setores
da sociedade, na qual o SINESP se inseriu.
Mas algumas granadas sobraram prontas
para explodir. Entre elas estão medidas
como vedações para que União, estados
ou municípios criem despesas obrigatórias
ou benefícios tributários, façam concursos
públicos ou deem reajustes aos servidores
O que ficou significa um enorme ataque
aos serviços e servidores públicos, que
ficarão sem investimento, sem a necessária
correção dos valores gastos, com o quadro
funcional cada vez menor sem os concursos e com o funcionalismo cada vez mais
precarizado e com salários, já sem reajuste
há anos, ainda mais achatados.

SINESP disponibiliza assessoria contábil gratuita para declaração do Imposto de Renda até 30/04
O SINESP, em parceria com a ASTECA CONTABILIDADE, empresa com 37 anos de experiência, oferece benefício gratuito de suporte técnico para a declaração do
Imposto de Renda 2021 dos filiados. Para usá-lo, entre em contato por um dos números de Whatsapp ou por um dos emails e agende um horário para atendimento:

Adriano: 94947.1328 - adriano@astecainforma.com.br | Rafael: 95158.9480 – rafael@astecainforma.com.br | Soraia: 98478.9017 - soraia@astecainforma.com.br

Veja como baixar seu comprovante de rendimentos, a lista de documentos necessários e
mais informações sobre a declaração de IR 2021 no nosso Portal: www.sinesp.org.br
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Conhecimento / Cultura / Qualidade de Vida / Lazer

Próximos e fortalecidos na pandemia

As inovações mais os acertos nos temas e na programação resultaram em participação recorde dos filiados
nos eventos e cursos online. O objetivo de manter o
atendimento personalizado, contato e proximidade em
meio ao distanciamento e suas graves consequências
mentais e emocionais, foi alcançado.

Ofereceu 500 bolsas em cursos de extensão universitária e cinco cursos EAD.
Propiciou interações entre os professores e filiados
com atividades e aulas pela internet – espanhol, inglês,
italiano, francês, pilates, yoga, tai chi chuan, o novo
alongamento e meditação, além de Dança Circular,
Iniciação Musical e Coro do SINESP
Fez o mesmo com o Cine Debate, o Clube de Leitura, o novo Música em Debate e o Curso Rápido
de Inglês, focado na conversação!
Realizou workshops concorridíssimos de tecnologia
- WhatsApp Web, videoconferências, segurança
digital, Youtube e PIX. E novos já estão programados.

A vida escolar em tempos de pandemia: o currículo da cidade e a recuperação das aprendizagens

EaD com 20 horas e 250 vagas - Inscrição de 16/03 a 23/03- Realização de 05/04 a 08/05.

Política educacional e financiamento da educação: temas inspiradores
no currículo da cidade

EaD com 20 horas e 250 vagas - Inscrição de 20/04 a 27/04- Realização de 10/05 a 05/06.

R Infância
Experiência
SIN ESP
GESTÃO Conhecimento
Concepções
R E DERiqueza
B Identidade
Atuação
ENSINO
AUTORA

SINESP Recebe Rede Autora: Práticas Pedagógicas e de Gestão

Formação

Funções

A segunda edição dessa importante iniciativa do SINESP, reunindo e divulgando projetos
pioneiros e vitoriosos implementados na RME com protagonismos das equipes Gestoras,
ocorrerá no dia 23/10/2021.
CUIDADO

Mesmo na pandemia, o Sindicato ampliou os cursos de idiomas, workshops e atividades físicas e
lúdicas. Foram mais de 1500 horas\aulas online com
aprendizado e trocas culturais, conexão e interações.

Próximas atividades previstas de formação, cultura e lazer:

d i v e r s i d a de

O SINESP busca atender as demandas da
categoria por formação, cultura e lazer com
qualidade crescente, atento aos anseios e
necessidades dos filiados. Para tanto inovou
e ousou em 2020 com o uso de ferramentas
digitais e tecnológicas e manteve o atendimento
de qualidade aos filiados aposentados e ativos!

Vagas:24 para pôsteres que exponham os projetos, 12 para Comunicação Oral (CO) dos
projetos. Inscrição no site do SINESP de 10/05 a 31/05/21.

Atividades Culturais, de lazer e de formação - Participe!
Workshop "Microeconomia: Equilíbrio de Mercado: oferta e demanda. Tipos de bens"
- 31 de março – Das 15h30 às 17h.
Workshop “PIX, cuidados no cadastro e uso” - 08 de abril, das 10h às 12h e das 16h às 18h
Workshop “ZOOM - Recursos básicos, como participar de reuniões e aulas online” - 13 de abril – Das 16h às 18h
| 15 de abril – Das 10h às 12h.
Música em Debate - Dia 16 de abril, às 16h30.
Workshop "Economia Comportamental: Agir conforme interesses de longo prazo, Perfil de investimento e Decisão
de compra" Dia 22 de abril – Das 15h30 às 17h.
Cine Debate: “A sociedade literária e a torta de casca de batata” - Dia 23 de abril, às 16h30.
Clube de Leitura: “Número Zero (Umberto Eco)” - Dia 30 de abril, às 16h30.

Veja inscrições, dias, horários e outros detalhes no portal www.sinesp.org.br

PARA USO DOS CORREIOS
Mudou-se			

Falecido

Desconhecido		

Ausente

Recusado			

Não Procurado
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Informação escrita pelo porteiro ou Sindico
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