I N D EPE

ND

A, L
ÊNCI

UTA

EI

AÇÃ
NOV

O

Filiado a: DIEESE - MOSAP - DIAP
(11) 3116-8400

sinespsp

ISSN 2359-5507
sinesp1

sinesp1

Publicação do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo www.sinesp.org.br Nº 277/Abril de 2022

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.

Campanha Salarial Unificada 2022:

SINESP unido ao Fórum das Entidades mobiliza categoria
em defesa da Pauta Unificada de Reivindicações
Os atos nos dias 11 de março e 6 de abril foram fortes
e decisivos para o governo receber as Entidades!
A LUTA CONTINUA E VAI CRESCER! PRÓXIMO ATO
DIA 28/4, 14h, em frente à prefeitura - Pág. 2

CFCL-SINESP inicia
2022 com dinamismo
e diversidade em
cursos e atividades

João Alberto, dirigente do SINESP, fala na manifestação de 6 de abril, em frente à prefeitura

ATENÇÃO APOSENTADOS
Antecipação
do 13º Salário

Cine e Música em Debate foram parte das atividades especiais

Para solicitar é preciso encaminhar mensagem para a COGEP no mês que antecede
seu aniversário.

Em reunião com aposentados,
SINESP esclarece Sampaprev,
Ação dos 81%, Precatórios
e Campanha Salarial 2022

O e-mail para envio é:
smecogepatend@sme.prefeitura.sp.gov.br
Nomear o e-mail como “Fazer a solicitação
do 13º salário”. No corpo do e-mail colocar:
nome completo - CPF - RF com vínculo data de nascimento (dia/mês/ano).

NESTA EDIÇÃO
Atividades do Mês Internacional da Mulher destacaram
o protagonismo feminino, cursos EaD reforçaram
a formação profissional e política, workshops e
atividades focaram cultura, saúde e tecnologia. E vem
muito mais para atender as demandas dos filiados com
quantidade e qualidade! Veja na pág. 4

Luta nas ruas e na Justiça
contra os efeitos nefastos
do Sampaprev 2 - Pág. 2
Ação vitoriosa dos 81%
é para todos - Veja
esclarecimentos na Pág. 3

A reunião em formato de live no dia 15/3 foi uma inovação
que possibilitou à Diretoria do SINESP
levar informações a um grande
número de filiados aposentados.
Veja a live no canal do SINESP no
Youtube: www.youtube.com/user/
Sinesp1 - Os temas da reunião são
abordados neste JORNAL DO SINESP.
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Jornal do SINESP é uma publicação
do Sindicato dos Especialistas
de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo.
Responsabilidade da diretoria.
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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2022

Unido ao Fórum das
Entidades, SINESP
mobiliza categoria

O

s atos nos dias 11 de março e 6 de abril foram decisivos para pressionar o
governo a romper com a ausência
de diálogo, receber as Entidades
e estabelecer um calendário de
negociações permanentes.

se esperava, ficou evidente que a
mobilização vai crescer e a batalha
vai ser tão forte quanto for preciso
para dobrar esse governo, cada vez
mais distante dos Servidores Públicos Municipais e da população
paulistana.

No dia 11/3, as Entidades colocaram em discussão a pauta unificada
de reivindicações da categoria. O
governo admitiu a importância dos
Concursos Públicos como forma
de provimento dos cargos e jogou
a resposta para o dia 6/4.

O Fórum das Entidades está
em reunião permanente para
definir novas manifestações. A PRÓXIMA ESTÁ
MARCADA PARA 28 deABRIL, 14h, em FRENTE
À PREFEITURA.

Nesse dia, os representantes do
governo receberam as Entidades,
mas frustraram as expectativas
dos trabalhadores ao não trazerem
respostas concretas e dizerem que
as reivindicações entregues pelo
Fórum ainda estão em estudo!

O SINESP seguirá conscientizando e mobilizando a categoria
nos locais de trabalho, com visitas
de seus Dirigentes. Reafirma as reivindicações da categoria e chama
à participação na luta.

Gestão em luta!
A participação da categoria
cresceu bastante de 11/3 para 6/4.
E apesar do governo não trazer
respostas e propostas à mesa, como
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Organize-se para participar. A
união e a mobilização de todo
o funcionalismo municipal de
São Paulo, ativo e aposentado,
é urgente para mudar a situação
e conquistar o atendimento das
reivindicações unificadas.

Pelo que a categoria luta:

●Reposição salarial de 45,14%
referente às perdas inflacionárias.
●Fim das terceirizações, privatizações e concessões.
●Concurso público e nomeação
imediata dos concursos vigentes.
●Revogação do confisco de 14%
sobre a parte dos proventos de
inativos que ultrapasse o valor do
Salário Mínimo – Sampaprev 2.
●Retomada imediata da mesa de
negociação central e das mesas setoriais e bilaterais de negociação.
●Garantia de Revisão Geral
Anual plena.
●Extensão aos aposentados de
benefícios, abonos, bonificações
e prêmios recebidos pelos servidores na ativa.
●Reajuste dos vales alimentação
e refeição.
●Revogação das permissões
aprovadas na Emenda 41 à LOM
(Sampaprev 2) quanto ao aumento
de alíquotas extraordinárias, aumento de idades mínimas, redução
de aposentadorias e pensões, bem
como a segregação de massas.

Ação e luta contra

o Sampaprev 2

O

PLO 07/21 (Sampaprev
2) apresentado pelo governo, promulgado como
Emenda 41 à LOM, confiscou
renda dos servidores ao impor
aumento de alíquota para 14%,
atacou direitos como o tempo
de trabalho para se aposentar e
impôs a segregação de massas.
Essa segregação gera a divisão
do financiamento da Previdência dos Servidores Muicipais
em dois planos de custeio.
O FUNFIN, por repartição
simples, e o FUNPREV, por
capitalização.
No FUNFIN ficarão os nascidos entre 1/1/54 e 27/12/2018,
e os nascidos até 31/12/53. No
FUNPREV os nascidos após
27/12/2018 até 31/12/2053.
A bomba relógio está armada.
Além da privatização da Previdência, o risco de problemas
no custeio é evidente com essa
segregação.
O SINESP debateu o tema com
as demais Entidades que compõem o Fórum e deu entrada
numa Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto
ao Tribunal de Justiça com
pedido de suspensão imediata
dos efeitos da Emenda.
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Ação Sindical

SINESP debate, em reunião bilateral com a
SME, problemas apontados pelos RELTs
Depois de realizar encontros on-line com os Representantes dos Locais de Trabalho em todas as DREs, SINESP
apresenta demandas da categoria em reunião bilateral com a SME e cobra soluções para os problemas

O

s Representantes
do SINESP nos
Locais de Trabalho (RELTs), fundamentais
para a organização da categoria e o fortalecimento
das lutas sindicais, participaram, entre os dias 24 de
fevereiro e 24 de março,
de reuniões regionalizadas
com a nova Diretoria do
Sindicato, empossada em
30 de outubro de 2021.
RELTs de todas as DREs
marcaram presença nesse
espaço rico de conexão
e conjunção com o SINESP. Na
pauta do debate entraram as lutas
da categoria, como a Campanha
Salarial de 2022 e o Sampaprev 2,
além das conquistas do Sindicato
como a ação dos 81%.

Atenção e cuidado
com o GOLPE dos
PRECATÓRIOS
A prefeitura abriu acordos em
precatórios com prazo para fazer
o requerimento até 29 de abril. A
publicação pode ser conferida no
site do SINESP.

Com esses acordos em pauta, golpistas voltam a atacar!
●Somente o pessoal do SINESP faz
contato para tratar de precatórios,
nunca advogados ou escritórios

tarem as demandas dos locais
de trabalho ao SINESP, que são
fundamentais para negociações e
cobrança de ações junto à SME.

Demandas da categoria

A Diretoria do Sindicato já tomou providências e apresentou
as demandas em reunião bilateral
com a Secretaria no dia 1º de abril.

As reuniões foram importantes,
também, para os RELTs apresen-

Parte delas foi debatida na reunião, que teve duração limitada

a uma hora: Horário de estudo
da Gestão Escolar: Infraestrutura
de informática nas escolas; Salas
digitais, Melhorias no SGP; Educação inclusiva e recursos humanos;
Salas multietárias/mistas; Revisão
da IN 25/2021.
Outras demandas foram entregues a SME, que encaminhará
respostas para: Morosidade no

agendamento e publicação
de perícias médicas; Excesso
de demandas e retrabalho
por falta de informações e
republicação de Instruções
Normativas; Necessidade de
revisão de módulo de CP em
CEMEI; Formação da Cidade;
Falta de segurança nas Unidades Educacionais.

●EVITE GOLPES: Sempre entre
em contato com o SINESP para
ter uma resposta precisa sobre as
especificidades do seu caso
●O SINESP
oferece cursos sobre segurança digital. Participe e saiba
se proteger.

Veja mais em:

https://bit.ly/GolpePercatório

SINESP enfatiza: vitória na ação judicial pelos 81% é definitiva e beneficia todos os filiados
A decisão é definitiva,
a prefeitura não pode
mais recorrer e a
sentença está em fase
de execução!

O

jurídico do SINESP conseguiu um feito inédito com o
argumento inovador de reajustar
a tabela de vencimentos para
repor o reajuste não realizado
na data-base de 1995. A ação foi

julgada procedente em definitivo
pela Justiça. A prefeitura não pode
mais recorrer e está obrigada a
corrigir as tabelas.
Com isso, os Gestores Educacionais filiados que perderam a ação ou
não entraram na Justiça têm direito,
independentemente do ano em que
acessaram o cargo.
A sentença aguarda despacho
do Juiz, que citará a prefeitura
para cumprimento e reajuste
das tabelas. Os advogados do

SINESP entraram com ação de
execução e buscam formas de
acelerar o processo.

Argumento inovador
garantiu a vitória
Depois da lei nº 11.722/95, de
13/02/1995, que cortou o reajuste
de 81% do mês de fevereiro daquele ano, o SINESP entrou com
ações individuais para beneficiar
seus filiados. Milhares foram vitoriosas. Mas uma parte das ações

foi julgada improcedente.
Em 2015, depois do STF reconhecer o direito adquirido de muitos
servidores públicos municipais
de São Paulo a esse reajuste, o
SINESP ajuizou uma ação coletiva
lançando uma nova tese jurídica.
O argumento sustentava que
o reajuste geral de vencimentos
incide sobre a Tabela de Padrões
de Vencimentos dos cargos, porque os cargos idênticos devem

ter vencimentos idênticos, sem
discriminar se o servidor exercia
ou não o cargo em fevereiro de
1995 ou se ele já tivera ação
anterior julgada improcedente.
Essa ação coletiva foi julgada
procedente definitivamente
pelo Superior Tribunal de
Justiça/Supremo Tribunal
Federal, favorecendo todos os
filiados do SINESP que não
ganharam a ação individual.

4

ESP
S INJornal

Abril/2022

Início de ano com muita disposição e trabalho

Debate

No Mês Internacional da
Mulher, SINESP destaca o
protagonismo feminino e a luta
por direitos e justiça sociais
O SINESP organizou uma live e várias atividades especiais para abordar a temática
feminina durante o mês de março. O objetivo
foi informar, formar e levantar debates junto
à categoria quanto à emancipação social das
mulheres e os problemas enfrentados por elas.
●Live abordou a luta coletiva por diversidade e direitos e o
papel da escola nessa luta.
●Clube de Leitura refletiu sobre o livro "O papel de parede
amarelo e outros contos", marco do feminismo.
●Música em Debate destacou a produção e o protagonismo feminino
com participação da cantora Hosana Anjos.
●Cine Debate com "A filha perdida" despertou memórias e
discutiu o papel da mulher na sociedade atual.
●Workshop ensinou tecnologia e debateu o protagonismo das mulheres.

Curso EaD na 4ª feira de cinzas
atrai filiados e mostra eficiência
da plataforma do SINESP

Em pauta no
CFCL-SINESP

O curso da quarta-feira de cinzas oferecido pelo SINESP teve
sua qualidade atestada com grande participação e elogios dos
filiados. A realização na plataforma do EAD do SINESP garantiu agilidade e facilidade no acesso e mostrou a importância da
criação dessa ferramenta. Ela possibilitará ampliar a oferta de
formações aos filiados mais próximas da realidade e das necessidades dos profissionais da Gestão Escolar da RME.

●Workshops: vários por

Cursos EaD já realizados
Março de 2022

Curso "Pra início de Conversa": Curso inicial para Coordenadores
Pedagógicos ingressantes, com três turmas.
Curso EaD SINESP e Instituto Cultiva: Os processos formativos
docentes: desafios e possibilidades para a gestão educacional.

“AUTISMO” o papel da equipe gestora na promoção e mediação
de ações inclusivas na escola (Aguardando homologação).

PARA USO DOS CORREIOS

Ausente

Recusado			

Não Procurado

Endereço insuficiente
Não existe o nº indicado
Informação escrita pelo porteiro ou Sindico
REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
EM ___/___/___		
			

____________________
RESPONSÁVEL

bate: uma edição de cada
por mês, com debates

temas ligados à qualida-

Junho de 2022

Desconhecido		

Leitura e Música em De-

Abril/Maio de 2022

O papel do Gestor Educacional na valorização das diferenças e
inclusão de todos.
Curso "Pra Início de Conversa": Curso inicial para Supervisores
e Diretores.

Falecido

●Cine Debate, Clube de

profundos e reveladores.

Maio de 2022

Mudou-se			

mês, com diversos temas.

Formação sindical na quarta-feira de cinzas: O gestor educacional
como articulador da participação social nos diferentes colegiados
educacionais, rede de apoio e equipamentos socioculturais no território

Próximos cursos

Live do SINESP

Conhecimento/Cultura
Qualidade de vida/Lazer

Rua Líbero Badaró, 158, 21º andar, CEP 01008-904, Centro, SP - Fone 3116 8400
WhatsApp (11) 3116-8400
Site: www.sinesp.org.br 			
Email: sinesp@sinesp.org.br

●Lives mensais: com
de de vida e questões de
interesse social.
●As visitas monitoradas a
exposições estão voltando
com uma edição por mês e
ainda com poucas pessoas
para evitar aglomerações.
●Esperamos muito que
logo haja condições para
o retorno de nossas festas
e atividades presenciais.

