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Junte-se ao SINESP na luta em defesa dos
Gestores Educacionais ativos e aposentados!
vacinação.

Comitê de Crise
Frente à falta de escuta e de negociação da prefeitura e da SME,
o SINESP batalhou pela continuidade dos trabalhos do Comitê de
crise da Educação na Câmara
Municipal. Ele continua sendo
um espaço decisivo para a defesa
da vida e a denúncia das ações
autoritárias da SME.

Vacinação para todos
e aula presencial só
depois disso
Em ato na prefeitura e na SME,
os dirigentes do SINESP estendem
faixas, falam à população, denunciam as ações da prefeitura que
colocam em risco a saúde e a vida
da comunidade escolar. Também
exigem vacina para todos e trabalho remoto para os educadores até
que estejam vacinados, e pedem
apoio da população e não envio
das crianças às escolas!
A reabertura das escolas no contexto de pandemia é uma questão
altamente preocupante. Por um
lado há o direito e a educação
das crianças e adolescentes, que

preocupa a todos. Por outro, há
a certeza de que as perdas nesse
campo podem ser recuparadas,
mas a vida dos que não conseguem
superar a luta contra a Covid, não!

Por negociação efetiva
Junto com demais integrantes
do Fórum das Entidades, o SINESP questiona, reivindica e
realiza ações junto à SME para
que sejam realizadas reuniões e
negociações que de fato atendam
as reivindicações e demandas da
categoria, ampliadas nesse período
de pandemia. Entre elas estão o
reconhecimento do direito de greve em defesa da vida, pagamento
dos dias parados e discussão do
calendário escolar e do currículo
para as aulas presenciais após a

Outras frentes de luta para
a comunidade escolar!
O SINESP assume frentes de
luta como a segurança alimentar
da comunidade escolar, decisiva
frente à insegurança que atinge milhões de brasileiros. A dirigente do
Sindicato Márcia Simões assumiu
a presidência do CAE, Conselho
de Alimentação Escolar.
O CACs FUNDEF é espaço
decisivo de luta por aplicação das
verbas na educação pública. Essa é
uma frente em que o SINESP atua
desde a luta por um FUNDEB permanente e majorado, conquista de
2020. Para batalhar para fazer valer
o que foi aprovado, o dirigente do
SINESP Douglas Eduardo Rosa assumiu a presidência do Conselho.

Pra início de Conversa: SINESP oferece
formação inicial para Coordenadores
Pedagógicos, Diretores e Supervisores!
Este ano, devido às dificuldades e necessidades impostas pela
pandemia, o curso inicial oferecido pelo SINESP estará disponível
também para não filiados.
É uma oportunidade única para os novos integrantes da carreira
de Gestor Educacional terem contato com as tarefas e desafios
do dia a dia do trabalho nas escolas da RME.
O curso de 8 horas é montado e apresentado por profissionais
experientes na Rede e estudiosos da gestão escolar, e traz os temas
recorrentes do cotidiano das unidades educacionais.

Coordenador Pedagógico: 250 vagas: Inscrição de 03

a 10 de maio - Período de realização: Turma 1 - 11/05, 13/05,
18/05 - Terças e Quintas, das 18h às 20h30 - Turma 2 - 15/05,
22/05, 29/05 – Sábados, das 09h30 às 12h

Diretores e Supervisores: 200 vagas: Inscrição de de 03
a 10 de maio - Período de realização: Turma 6
- 20/05, 25/05, 27/05 -Terças e
Quintas, das 18h às 20h30

Para saber mais e se inscrever,
acesse o portal www.sinesp.org.br
www.sinesp.org.br

Veja mais no portal www.sinesp.org.br e participe da luta com seu Sindicato!

SINESP disponibiliza assessoria contábil gratuita para declaração do Imposto de Renda até 31/05
O SINESP oferece suporte técnico para a declaração do Imposto de Renda 2021 dos filiados - o prazo para entrega está adiado até 31 de maio.
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

2

ESP
S INJornal

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

Diretoria

Presidente:
Luiz Carlos Ghilardi
Vice-Presidente:
Maria Benedita de Castro de Andrade
Secretário Geral:
João Alberto Rodrigues de Souza
Vice-Secretária Geral:
Maria Cristina Ribeiro
Diretora de Administração
Financeira:
Rosalina Rocha de Miranda
Vice-Diretor de Administração
Financeira:
Rinaldo Sérgio Leite
Diretora p/ Assuntos de Legislação e
Defesa dos Direitos dos Filiados:
Egle Prescher Iaconelli
Vice-Diretora p/ Assuntos de
Legislação e Defesa dos Direitos dos
Filiados:
Letícia Grisólio Dias
Diretora de Eventos Educacionais:
Rosana Capputi Borges
Vice-Diretora de Eventos
Educacionais:
Denise Regina da Costa Aguiar
Diretor Cultural:
Norma Lúcia Andrade dos Santos
Vice-Diretor Cultural:
Rui Ferreira da Silva Junior
Diretor de Imprensa:
Christian Silva Martins de Mello Sznick
Vice-Diretora de Imprensa:
Márcia Fonseca Simões
Diretora de Políticas Sociais:
Maura Maria da Silva
Vice-Diretor de Políticas Sociais:
Getúlio Marcio Soares
Diretor de Organização Sindical:
Ana Maria Dünkel Bonalumi
Vice-Diretor de Organização Sindical:
Janete Silva de Oliveira
Conselho Fiscal
Titulares: Aparecida Benedita Teixeira,
Eliana Mandarino Garcia Bonastre,
Marcia Helena Gargiulo Krause
Suplentes: Douglas Eduardo Rosa,
Flordelice Magna Ferreira, Daniel
Aparecido Teles (licenciado)

Produção
Imprensa SINESP: José Bergamini (Jornalista
responsável - MTB 23.668), Priscila Miranda
(MTB 25.183), Jéssica Alves, Jezz Chimera (estagiária) e Christian Silva Martins de Mello Sznick
(Diretor) Impressão: Formacerta (2081 6000)
Tiragem: 7.200 exemplares

Abril/2021

Conhecimento / Cultura / Qualidade de Vida / Lazer

Workshop: Personal
Organizer

O assunto é organizar os armários, saber o cantinho de cada
coisa, desapegar, deixar tudo
organizado na casa e descomplicar a vida!
Dia 06 de maio – Horário 10h
Inscrições dia 27 de abril de
2021 das 9h às 17h.

Música em Debate

especial comemora o
Dia das Mães no SINESP

Cine debate: A voz
suprema do Blues

Dia 14 de maio – Horário 16h30
Inscrições dia 04 de Maio de
2021 das 9h às 17h.

Workshop: Proteja
sua identidade
digital e seus dados

Tema fundamental nesse momento em que parte da nossa vida
está inserida no ambiente digital
e em dispositivos eletrônicos.
Dia 20 de maio
Turma 1 – 10h às 12h
Turma 2 – 14h às 16h
Inscrições dia 17 de Maio de
2021 das 9h às 17h.

tem nova edição em 2021
As inscrições para a edição de 2021 acontecem de 10 a 31
de maio, ou até o limite das vagas, que são 12 para comunicação oral e 24 para pôsteres.

O evento de apresentação dos trabalhos acontecerá no dia
23 de outubro, das 8h às 14h.
Participam Assistentes de Diretor, Coordenadores Pedagógicos, Diretores de Escola e Supervisores Escolares filiados
ao SINESP, tanto ativos como aposentados.

Como evitar quedas
na terceira idade

Palestrante: Professora de Tai
Chi Chuan do SINESP Jeanne
Kulk
Dia 11 de maio – Horário 15h
Inscrições dia 04 de Maio de
2021 das 9h às 17h.

SINESP RECEBE - REDE AUTORA

Desde os primeiros homens na
Terra, a música faz parte de
nossas vidas. Ela une o mundo,
une as pessoas e suas histórias.
E agora ela vai unir os cursos
de idiomas do SINESP. Quatro
línguas, quatro canções como
as quatro estações vão trazer
uma tarde de harmonia e belezas. Venha participar.
Dia 07 de maio - Horário 16h30
Inscrições dia 27 de abril de 2021
das 9h às 17h.

Participação dos professores de idimas do SINESP:

ROGER DE OLIVEIRA - inglês),
MARCOS MAURICIO ALVES
DA SILVA (espanhol), VALÉRIA
BENEDUCCI ABIBE (italiano),
VERÔNICA DE ANGELISfrancês .

Mediação do Dr. em Educação, Arte, História e Cultura
Jean Rodrigues Siqueira

O SINESP RECEBE - REDE AUTORA foi idealizado para divulgar
práticas que contribuam para incrementar as atividades promovidas no
espaço educacional, com vistas à melhoria da qualidade da Educação,
ampliando a troca de experiências entre gestores, promovendo espaço
democrático para compartilhar vivências, experiências, reflexões
teóricas e produções acadêmicas.
O foco do SINESP RECEBE - REDE AUTORA é:
●Oferecer um momento destacado para disseminar informações
sobre as práticas pedagógicas e de gestão, dialogando sobre temas
relevantes articulados aos eixos organizadores das lutas do SINESP,
a saber: Gestão Educacional, Currículo, Diversidade e Valorização
do trabalhador;
●Dar visibilidade à produção intelectual realizada por gestores da RME;
●Reunir profissionais da Educação para discutir ideias e possibilidades
de enfrentamentos dos desafios educacionais presentes;
●Documentar e socializar registros da práxis gestora na RME, inclusive com a publicação de uma revista pedagógica. www.sinesp.org.br

>> Confira no site do SINESP o
regulamento completo do SINESP
RECEBE - REDE AUTORA, veja como se
inscrever e como foi o evento em 2019!
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