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Vacinação está em andamento e greve foi
encerrada, mas a luta pela vida continua
Entre os itens do protocolo
de acordo assinado entre o
fórum das Entidades e a SME
estão: pagamento dos dias
parados, vacinação de todos,
revisão do calendário escolar
e de protocolos de saúde,
testagem e monitoramento
permanentes de casos de
COVID, sanitização das
unidades de trabalho, órgãos
regionais e centrais de SME,
manter reformas e repasse
de recursos do PTRF para
as adaptações necessárias
às Unidades Educacionais.
Leia na pág 3

Entre na luta
contra a reforma
administrativa
Fórum das Entidades analisou a
PEC 32 em live com o DIEESE e
deputados, apontou os ataques e
chamou a unidade - Pág. 2

O retorno das aulas presenciais só será
seguro com a pandemia controlada e
toda a comunidade escolar vacinada!

SINESP: Sindicato dos Gestores Educacionais do Ensino Público Municipal de SP

Atuação do SINESP foi intensa e todo o possível foi feito pela unidade da categoria no Fórum (Supervisores, Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Assistentes de Direção)
das Entidades, pelas negociações e nas ações junto à base para informar e mobilizar a Gestão Educacional e a comunidade escolar

Quinquênio
e sexta-parte
Vitória do SINESP na justiça
reconhece direito, obriga a
contagem de todo tempo e
invalida congelamento imposto
pela prefeitura - Pág. 2

ASSEMBLEIA GERAL

xx de agosto, 18h00, no Teatro Gazeta, Av Paulista, 900
Para eleição da Comissão Eleitoral que conduzirá as
eleições para a Diretoria do SINESP a serem realizadas
no mês de setembro de 2021.
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Expediente
Jornal do SINESP é uma publicação
do Sindicato dos Especialistas
de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo.
Responsabilidade da diretoria.

Diretoria

EDITORIAL

ESP
S INJornal

Fórum do SINESP foi valoroso e
participativo, mesmo com SME
impedindo a dispensa de ponto!

O

SINESP não desistiu de lutar pela volta do
Fórum e estamos aqui no formato virtual,
mas sem a dispensa de ponto para participar desse
evento tão importante. Mais uma vez o arbítrio
prevalece, dessa vez acompanhado pela nítida
retaliação do governo frente à greve sanitária
pelo direito à vida em meio a uma pandemia
devastadora.
Talvez o motivo de tantas dificuldades e impedimentos por parte dos governos seja o medo de
que, conscientes e mobilizados, estaremos mais
prontos para a luta sindical pelos nossos direitos.
O Fórum Sindical e Educacional do SINESP
sempre foi palco de debate de temas importantes
para o cidadão, como trabalhador e educador.
A questão salarial, reformas previdenciária,
trabalhista, sindical, papel social da escola pública
e do servidor, ajuste fiscal, orçamento, recursos
financeiros para a educação, gestão democrática e
participativa, a arte de negociar, poder da mídia,
Planos municipal, estadual e nacional de educação, carreira, condições de trabalho, humanização

e conhecimento, enfim, tudo esteve presente
no radar do Fórum do SINESP.
Se em tempos normais o Fórum do SINESP
sempre foi importante, o grave momento
atual exige de nós organização, mobilização
e estratégias acertadas de luta.
Mudanças aceleradas e drásticas nas relações entre Estado e Sociedade, tema desse
Fórum, terão consequências previsíveis e
devastadoras: o desmonte do serviço público, prejuízos à população usuária, clientelismo, aparelhamento do Estado, avanço
do mercado nas verbas públicas. Tudo isso
numa hora de grande sofrimento de uma
população que chora mais de quinhentas mil
mortes provocadas pelo negacionismo, pela
omissão do Estado e por políticas públicas
perversas de desvalorização da vida.
Unidos encontremos força e caminhos
para lutar, mudar essa realidade e até mesmo
salvar a Democracia no nosso país. Porque
esses são os desafios que ora enfrentamos.

REFORMA ADMINISTRATIVA

destrói carreira pública, concurso,
estabilidade e reduz salários

A

Proposta de Emenda Constitucional, PEC 32,
de reforma administrativa, já foi aprovada na
CCJ e tramita em Comissão Especial da Câmara.
O governo joga pesado para aprová-la, o
que exige organização, mobilização e luta dos
servidores públicos em defesa dos seus diretos
enquanto trabalhadores e da população enquanto
beneficiária dos serviços públicos e estatais!

Produção
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A luta é agora
A PEC 32 foi analisada em live do Fórum das
Entidades realizada no dia 25 de junho. Ficou
evidente nas análises que a proposta destrói
carreiras e estabilidade dos servidores públicos e
estatais e reduz salários, e acaba com os serviços
públicos, privatizando-os.
O SINESP é membro do Fórum, participou
da live desde a organização, está informando e
promovendo a mobilização da categoria e estará
em todas as lutas unitárias debatidas e convocadas

pelo Fórum das Entidades contra essa proposta de reforma destruidora dos serviços e
das carreiras públicos, em defesa dos direitos
da Sociedade e do Serviço Público.

Veja o vídeo da live e outros textos
esclarecedores sobre a PEC 32 da reforma
administrativa no site www.sinesp.org.br.

Alguns ataques da PEC 32!
●As regras da PEC se aplicam a atuais e
futuros servidores públicos e estatais.
●Regulamenta redução de jornada com
redução de salários para todos.
●Veta futuros reajustes aos servidores públicos e estatais.
●Elimina evoluções funcionais, especialmente as ligadas ao tempo de serviço.
●Cria avaliação de desempenho com quebra
da estabilidade e maior facilidade para
demitir os atuais servidores.
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Quinquênio
e sextaparte: Justiça
atende pleito
do SINESP
em defesa
dos Gestores
Educacionais
Tempo do período
congelado pelo governo
tem que ser computado
para cálculo desses direitos
da categoria

O

SINESP, em defesa dos Gestores
Educacionais, entrou com Mandado de Segurança junto à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo para
retomada dos direitos congelados pelo
Comunicado 49/20 da então Secretária
Municipal de Gestão.
O comunicado foi extensivo a todos
os servidores municipais e congelou
quinquênios e sexta parte de 27 de maio
de 2020 a 31 de dezembro de 2021.
A Juiza da 9ª Vara da Fazenda Pública
de São Paulo cancelou a imposição do
governo.
No julgamento da ação do SINESP,
determinou que a Prefeitura Municipal
de São Paulo deve contar o tempo de
serviço para adicional por tempo de
serviço (quinquênio) e sexta parte no
período congelado.
Com isso foi reconhecido e reafirmado
esse direito da categoria, que valerá
para quem o SINESP pode representar
legalmente, que são os seus filiados.

Vitória do SINESP
em favor dos filiados
A ação passará pelas instâncias
superiores do Poder Judiciário para
decisão definitiva, que devem seguir
a da primeira instância, confirmando
essa vitória na retomada de um direito
conquistado historicamente no Serviço
Público Municipal.
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Luta pela Vida na RME

Atendimento
jurídico do
SINESP é
especializado
para o filiado

D

esde sua fundação, o SINESP investe na constituição de um corpo
jurídico único, especializado em todas
as questões jurídicas, administrativas
e funcionais que envolvem a vida profissional dos Gestores Educacionais.
O SINESP sempre ofereceu aos filiados
suporte técnico com atendimento qualificado sobre questões referentes a:

●situações funcionais de servidores

ativos e inativos,

●esclarecimentos sobre as legislações,
●orientações sobre ações judiciais e

outras que se fizerem necessárias.

Esse corpo jurídico é
constiuído por:

●Advogados especializados em questões que envolvem a Constituição,
leis federais e municipais. Foram
eles que atuaram na reconquista da
aposentadoria especial para a Gestão
Educacional e na ação dos 81%
●Advogadas conhecedoras profundas
da legislação municipal e dos trâmites administrativos que orientam os
filiados em questões jurídicas e administrativas configuradas em processos.
●Supervisoras de Educação do Ensino
Municipal aposentadas, com grande
vivência nas diversas áreas da rede.
São elas que orientam os filiados para
questões do dia a dia, interpretação
da legislação, tomada de decisões,
montagem de processos, etc.
Esse atendimento é aprimorado,
reestruturado e ampliado constantemente, em consonância com as necessidades da categoria, e já atendeu,
orientou, esclareceu, abriu e venceu
processos para milhares de filiados.
E não parou na pandemia!

Informações e
agendamentos são feitos
pelo telefone 3116 8400.

Protocolo assinado por vacinação
e trabalho com segurança
O SINESP foi o primeiro Sindicato a reunir sua base em assembleia para aprovar a greve, e seguiu a
decisão do Fórum das Entidades para o encerramento após debate e aprovação em assembleia

Veja o protocolo, histórico da luta e das negociações e os 15 boletins emitidos pelo Fórum das Entidades em http://bit.ly/protocolog21

M

ais de 120 dias se passaram até que
a Administração Municipal negociasse com as entidades as reivindicações
que levaram a categoria à greve pela vida.
Mas foi preciso a intermediação da Câmara Municipal, a pedido das Entidades do
Fórum, para a SME aceitar a importância
do diálogo e chegar a um acordo sobre a
necessária ação para a segurança laboral
e da comunidade escolar.
Antes disso o SINESP recorreu ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça,
realizou diversas ações e buscou incessantemente a negociação. A SME, no
entanto, se manteve distante, sem escuta,
desorganizada e impositiva todo o tempo.

Greve heroica e necessária
Por tudo isso, e por se tratar da vida
dos educadores e dos alunos, a greve foi
um ato necessário de heroísmo. Ocorreu
num momento complicado, de muita insegurança e dúvidas, e movimentou uma
parte importante da categoria, geradora
da força que possibilitou esse acordo aos
120 dias de luta.
A vacinação antecipada de todos os
educadores foi um dos itens em que as
Entidades do Fórum mais insistiram. Ela
foi possível por essa insistência e por diversos outros fatores, como os presentes
no anúncio do governo para a antecipação
em todo o estado de São Paulo.
A batalha das Entidades continua com
as discussões nos Grupos de Trabalho
com o governo e as negociações para
temas como calendário escolar, ciclos de
aprendizagem, reforço e complementação
de aprendizagem por meio do apoio pedagógico, revezamento de trabalhadores
vacinados e não.

Unidade, negociação e Comitê de crise
A batalha pela unidade da categoria, através dos debates, decisões e ações comuns
a partir do Fórum das entidades, é prioridade do SINESP por entender a necessidade
da luta conjunta de uma categoria que, no final das contas, é uma só de Educadores
Municipais de São Paulo.
Ela se fez e enfrentou bravamente as dificuldades, sobretudo o negacionismo da
SME quanto à gravidade da pandemia, à escuta e à negociação das reinvindicações
da categoria.
Dessa dificuldade surgiu a formação do Comitê de Crise Emergencial da Educação
pela Segurança à Vida na Câmara Municipal.
O SINESP foi um dos impulsionadores e esteve em todas as reuniões em 2020
e 2021, junto com outras Entidades Sindicais, Conselho de Representantes dos
Conselhos de Escola - CRECE, Conselho de Alimentação Escolar - CAE, levando
entre outras pautas os problemas do Ensino Remoto, Segurança alimentar, condições
de trabalho e saúde nas Unidades Educacionais e demais órgãos da SME e DREs.
A luta também continuará no Comitê, com o foco no cotidiano e realidade da
Rede Municipal de Educação sob o olhar dos Gestores Educacionais voltados para
seus Territórios Educativos.

A luta tem que continuar
O SINESP, juntamente com o Fórum das Entidades, se mantém combativo e em
luta para que os itens acordados sejam efetivados.
Também estará em luta por outros temas apontados pela Categoria em Reuniões
de RELT, encontros virtuais da Diretoria com a Base e em ações diretas nas Unidades Escolares.
As ações na base foram realizadas junto com as demais entidades do Fórum e em
iniciativa própria do SINESP.
Ocorrem desde o início da greve e continuam com o uso de carros de som, colagem
de cartazes e distribuição de materiais impressos com orientações à categoria e para
diálogo com a comunidade escolar no pós-greve, além de reuniões de orientação
e sobre a luta contra a reforma administrativa.
Em todos os momentos visaram a aproximar o Sindicato e mobilizar sua base,
levar orientação e apoio e ampliar o envolvimento de todos em prol da Educação
Pública de Qualidade e das necessárias condições de trabalho apontadas na pesquisa
Retrato da Rede e defendidas pelo SINESP.
O Fundo de Greve dos Gestores Educacionais também foi constituído visando a
apoiar os grevistas da categoria que tiveram dias descontados.

Venha para o SINESP e junte-se a quem luta com você!
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CFCL-SINESP
organizou uma
programação de
férias recheada
para o filiado
passar julho com
o Sindicato
A distância imposta pela pandemia dificulta,
mas não impede a realização de atividades.
Com esforço inovador é possível superar os
desafios, oferecer formação e entretenimento
e manter os filiados próximos, em contato
fraternal e acolhedor, dentro do seu Sindicato,
ainda que em suas casas, mediados pela tela do
computador ou do celular.
Mas é por pouco tempo. Em breve estaremos
todos juntos novamente, com abraços, lanches,
sorrisos, histórias...
Enquanto isso, aproveite a programação de
férias do CFCL-SINESP, recheada com diversos
Workshops, Palestras e Cursos! Ainda dá tempo
para se inscrever em algumas das atividades.
São várias datas de inscrições distribuídas
pelo mês de julho, sempre das 9h às 17h,
pelos telefones do SINESP: 3255-9794,
3116-8400 e 98993-4781 e pelo WhatsApp.

Ainda dá para se inscrever
●15 de julho tem o Workshop Edição de fotos no smartphone. Turma 1 das - 10h às 12h e turma 2 das 14h às
16h. Inscrições no dia 12 de julho.
●16, 23 e 30 de julho (sextas-feiras) tem curso de Formação Cultural SINESP.
Introdução histórica à cinematografia: os primeiros filmes
Alguns aspectos do conto latino-americano
Horários: das 15h às 16h20, com intervalo das 16h20 às 16h40
e depois continuação até as 18h. Inscrições dia 12 de julho.
●19 a 23 de julho tem curso de inglês para viagem, com
o Prof. Roger Oliveira - Inscrições serão no dia 15 de julho
TURMA 1 - 10h às 12h / TURMA 2 - 14h às 16h
TURMA 3 – 16h30 às 18h30
●19 de julho tem o Workshop Organização de fotos
nas nuvens. Uma ótima oportunidade para aprender tudo
sobre o Google Fotos.
Horário das 16h às 18h e inscrições no dia 15 de julho.

●20 de julho tem o Workshop para aprender a
usar E-mail no smartphone.
Horário das 16h às 18h e inscrições no dia 15 de julho.
●22 de julho tem o Workshop Segurança digital,
com os tipos de ameaça e como se proteger.
Horário das 10h às 12h e inscrições no dia 20 de julho.
●26 de julho tem o Workshop Bancos digitais e
fintechs, para você aprender o que são essas novidades tecnológicas e se são seguras.
Horário das 16h às 18h e inscrições no dia 22 de julho.
●28 de julho tem o Workshop Whatsapp, Telegram ou Signal - Qual o melhor aplicativo?
Horário das 10h às 12h e inscrições no dia 22 de julho.
●29 de julho tem o Workshop Personal Organizer.
A organizadora profissional de ambientes Helen
De Vita vai propor soluções para organizar a casa
e descomplicar a vida!
Horário das 10h às 11h30 e inscrições dia 22 de julho.

FORMAÇÃO DE QUALIDADE NO SINESP - Cursos EaD
Processos e instrumentos de avaliação da aprendizagem:
contribuição para o trabalho docente dos Gestores Educacionais.
Curso já homologado - Inscrição a partir de 07 de julho no site do
SINESP. De 02/08 a 04/09, das 19h00 às 21h00. Carga horária de 20h.

Praticas cotidianas dos Gestores Educacionais
ESPECIAL PARA OS FILIADOS: Esse curso vai estrear a plataforma EAD do SINESP. Não perca. Produzido totalmente pelas
equipes de formação e comunicação do Sindicato. Exclusivo e
personalizado para Gestores e Gestoras da RME.
Inscrição começa no dia 27 de julho. Fique atento ao site do SINESP.
Há outros cursos, além do Congresso do SINESP, em preparação
para setembro - Aguarde!

SINESP RECEBE REDE AUTORA

Serão apresentados 12 trabalhos em
comunicação oral e 24 em pôsteres
no dia 23 de outubro, das 8h às 14h.
Todos com divulgação e visibilidade de
de práticas de Gestores Educacionais
da RME filiados ao SINESP, tanto
ativos como aposentados.

>> Confira no site do SINESP e
veja como foi o evento em 2019!
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