SINESP aciona
STF e Ministério

Público em defesa

da categoria

ISSN 2359-5507

Sindicato independente e de luta!
Filiado a: DIEESE - MOSAP - DIAP

Publicação do Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo www.sinesp.org.br Nº 260/Julho de 2018

1992-2017: 25 anos
de lutas e conquistas

Você faz parte
desta história

Reforma de
Previdência e pólos
nos CEIs são os temas
Leia na pág. 2

Diálogo e ação sindical
em encontros do SINESP
com os Supervisores
Condições de trabalho, defesa de direitos, problemas, demandas,
esclarecimento de dúvidas e ações conjuntas entram em debate
Fotos: Diretoria do SINESP

DRE Pirituba

DRE São Mateus

A ação sindical do SINESP, sempre
muito próxima à sua base, prossegue
com encontros da Diretoria com os
Supervisores Escolares, agendadas por
DRE. Elas têm como objetivo ouvir as
demandas, esclarecer dúvidas e debater
encaminhamentos conjuntamente.
Em 2018, inúmeras atividades favoreceram a proximidade e a interação do
SINESP com a categoria, com a escuta
atenta do Sindicato, essencial para a resolução dos problemas dos Gestores junto
a SME. As reuniões com os Supervisores
Escolares intensifica essa interação.
Logo no início do ano letivo, no primeiro encontro dos Gestores Educacionais, a
Diretoria do SINESP esteve em todas as
DREs, alertando e conscientizando sobre
os problemas da reforma previdenciária
proposta pelo governo Dória – PL 621/16.

DRE Itaquera

DRE Santo Amaro

DRE Penha

As demais DREs já tem reuniões
agendadas para os próximos dias

Em sequência veio a eleição dos
Conselheiros de cada DRE, entre os
Representantes de Local de Trabalho.
Esses encontros também foram dedicados à pesquisa Retrato da Rede 2018 e
ao levantamento de problemas pontuais
enfrentados pelos Gestores em cada DRE.
Para encaminhá-los e propor soluções,
Dirigentes do SINESP e Conselheiros
voltaram às DREs, em audiências com
os Diretores Regionais de Educação. A
par dessas ações conjuntas, a Diretoria
do SINESP, auxiliada por um quadro
de Agentes Sindicais, visita os locais de
trabalho com regularidade.
Esclarecimento, mobilização, negociação e luta são prioridades do SINESP!

ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

14 de Agosto, 18h00, no CFCL-SINESP, Praça Dom José Gaspar, 30, 3º andar,
Eleição da Comissão Eleitoral que coordenará a eleição para a Diretoria do SINESP
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O SINESP para os filiados

Defesa da Carreira do Magistério, formação
qualificada, condições dignas de trabalho e de
vida – assim o SINESP construiu sua história!
A recente jornada do SINESP
na ação junto aos Supervisores
Escolares e no projeto “Dialogando
com os Gestores Educacionais”
comprova a crescente confiança da
base no Sindicato que a representa.
Essa confiança foi conquistada,
em primeiro lugar, graças ao estrito
cumprimento de princípios sindicais construídos pelos Gestores
Educacionais ao longo de vinte e
um congressos da categoria.
Esses princípios pautam a ação
sindical do SINESP na independência político partidária, na luta
pela priorização das áreas sociais
nos orçamentos públicos, contra
a terceirização/privatização do
serviço publico, na valorização
da diversidade, na defesa intransigente do concurso para o provimentos de cargos públicos, na justa
valorização salarial dos servidores
ativos e aposentados, na defesa da
Carreira do Magistério do Ensino
Público Municipal.
A defesa da Carreira do Magistério, é bom lembrar, foi o que
moveu os então Especialistas da
Educação da RME a fundarem o
SINESP, no começo dos anos 90.
Eles se opuseram fortemente à

eleição para Diretor de Escola,
contida na proposta de Estatuto
do Magistério encaminhada pelo
governo Luisa Erundina. Fortalecidos pela união em torno desse
propósito, conseguiram manter
o concurso como forma de provimento dos cargos da Carreira e
consolidaram esse espaço de luta
que é o SINESP.
Outra empreitada sindical memorável em defesa da Carreira
foi a luta pela reconquista da
Aposentadoria Especial dos
Gestores, conseguida no Supremo
Tribunal Federal, após doze anos
de luta. Desde então, o SINESP
tornou-se referência e inspiração a
profissionais em cargos de gestão
de outras redes de ensino.
Reconhecido, também, é o esforço de formação da base, promovido
pelo SINESP. Desde a fundação, a
formação para o exercício qualificado do trabalho está presente
em todas as reuniões previstas no
calendário sindical.
Essa iniciativa de formação se
mostrou cada vez mais premente,
uma vez que os governos foram

descartando o dever de formar os
Gestores, de modo a acompanhar
a crescente complexidade inerente
aos seus cargos.

formação, convivência e amizade
ao segmento de aposentados, que
dispõem de mais tempo para frequentar as atividades.

Isso ficou evidente no ISEM
– Índice SINESP do Ensino
Municipal – em que os Gestores
avaliam e atribuem uma nota à
atuação da SME junto às Unidades
Educacionais. No presente ano, o
quesito capacitação sofreu a maior
queda na avaliação dos Gestores
– de 0,49% em 2017 para 0,29%
em 2018 – numa escala de zero a
um, comprovando que a formação
oferecida está distante das suas
necessidades profissionais.

Momento significativo e simbólico, que reuniu toda a categoria, foi
a mobilização contra a reforma
previdenciária pretendida por
Dória – PL 621/16.

Muito importantes também
para a Diretoria do SINESP são
as demandas dos filiados aposentados. A atuação do Departamento
Jurídico, no âmbito do que é de
sua responsabilidade, proporciona
pagamento regular dos acordos de
precatórios alimentares, motivo
de reconhecimento de inúmeros
deles. A iniciativa de construção e
implantação do CFCL - SINESP
– Centro de Formação Cultura
e Lazer – proporciona encontro,

Nessa luta, ativos e aposentados
se uniram por “nenhum direito a
menos” e demonstraram a força dos
Gestores Educacionais na histórica
greve que fez o governo retroceder.
Uma trégua momentânea arrefeceu
esta luta, com a retirada do PL da
pauta da Câmara Municipal, mas a
atenção e mobilização do SINESP
são constantes, com atuação destacada no Fórum das Entidades
Representativas dos Servidores
Municipais.
Essa trajetória exitosa do SINESP é um exemplo do poder de
mobilização, resistência e luta dos
Gestores Educacionais do Município de São Paulo. Foi calcada na
gestão democrática e participativa
e construída graças ao apoio e
confiança de sua base.

Grupo de Trabalho do SINESP estuda o “Currículo da Cidade”
O SINESP organizou dois GTs a partir do Observatório do Currículo criado no site da entidade: GT “Observatório do Currículo do Ensino
Fundamental, Implantação da proposta de SME” e GT “Observatório do Currículo do Ensino Médio, Proposta do MEC”. O 1º encontro ocorrerá
no dia 8 de agosto, 17h00, no CFCL-SINESP - O GT da Educação Infantil será formado assim que a SME publicar sua versão preliminar.
O observatório do Currículo
foi criado como espaço para
acompanhamento coletivo do
desenvolvimento do “Currículo
da Cidade de São Paulo” nas
escolas da RME. Os Gestores
foram convidados a contribuir
com observações, relatos, comentários e sugestões sobre a

implantação do novo currículo.
As informações colhidas e
os textos disponibilizados pelo
SINESP dão informações para
os Gestores saberem como está
a aplicação do novo currículo
na RME. Ajuda a terem uma
visão macro, a compartilharem
informações e a terem mais se-

gurança para avaliar o apoio que
a SME deve dar ao implementar
a proposta.

A formação dos GTs foi um
passou à frente. É um espaço
para analisar e sistematizar
o material recebido e propor
caminhos a serem seguidos.

Ainda dá para contribuir
com o Observatório e
colaborar com os GTs
Acesse a matéria no Site do
SINESP, vá ao final da página e
escreva seus apontamentos em
“adicionar comentário”.
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SINESP na LUTA!!!

SINESP aciona o STF contra
a reforma da Previdência
A Diretoria do SINESP não baixa a guarda. O Sindicato entrou como amicus curiae em
ação no Supremo Tribunal Federal contra efeitos nefastos da reforma da Previdência
A rebelião e a luta histórica dos Gestores e do conjunto
de servidores municipais de São Paulo não findaram com a
suspensão da votação do PL 621/16. A comissão de estudos
sobre o Projeto que altera as regras da previdência municipal
não foi instalada na Câmara, e só depois dela os 120 dias de
prazo começarão a ser contados. Mas o tema vai voltar à tona.
Secretários do governo municipal afirmaram à imprensa que
pretendem fazer isso antes mesmo das eleições de outubro.
A Diretoria do SINESP orientou seu jurídico a impetrar
ação judicial contra a Segregação de Massa, denominada
Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, como
amicus curiae junto ao Supremo Tribunal Federal.
A ação visa a proteger direitos sociais, sustentando teses
em defesa da categoria. Ela soma à da CONACATE – Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado.
O SINESP já acionou o Supremo Tribunal Federal em
defesa do direito dos Gestores Educacionais à aposentadoria
especial. Essa ação foi modelo para que diversos outros
sindicatos, que também representam Gestores Educacionais,
pelo Brasil, pudessem recuperar este Direito.

Formação e lazer!
Cursos de férias do
SINESP contemplam
e agradam filiados
Realizados de 16 a 20 de
julho de 2018, os cursos de
férias agitaram o CFCL-SINESP
durante o recesso!
Nessa terceira edição, o SINESP ofereceu
curso de dança e de tecnologia. O ritmo escolhido foi o forró. Em uma semana repleta
de alegria e qualidade de vida, os filiados
dançaram e se divertiram ao som de faixas
de forró pé de serra!
Em tecnologia, o curso visou a capacitação das alunas para o uso de ferramentas e
recursos tecnológicos disponíveis em seus
smartphones. A didática dinâmica e personalizada da aula permitiu que os objetivos
fossem alcançados pelos filiados.

Segregação é destruição
Segregação de massas é separação de um grupo de
servidores e criação de um fundo previdenciário distinto.
No PL 621/16, os novos servidores estariam neste grupo
separado. O Governo, ao fazer essa segregação, poderá
utilizar em outras frentes recursos que deveriam ser aplicados na previdência, quebrando o equilíbrio do fundo
previdenciário atual. Isso geraria déficit e disparidades
entre novos e antigos, violando até mesmo o previsto na
Constituição Federal de 1988.
Se aprovada, a segregação de massas provocará uma
perda irreparável de direitos aos futuros servidores, desajuste para os atuais e, também, para os já aposentados.

A luta não para!

O SINESP e o Fórum das
Entidades estão alertas e atuantes pela retirada do PL
621/16. Mantém ação permanente com as Comissões de
Acompanhamento Parlamentar, Produção de Dados e de
Comunicação. Também luta com firmeza pela posição
da categoria de retirada do PL 621/16.

Fotos: Imprensa SINESP

Em defesa da
Infância e da Rede
Direta, SINESP vai ao
Ministério Público
Diretoria acionou o GEDUC contra os
polos de atendimento nos CEIs!

Representante dos Gestores Educacionais e defensor
da Educação Pública de qualidade, o SINESP ingressou em 10 de julho de 2018 com ação no Grupo
Especial de Educação – GEDUC – do Ministério
Público do Estado de São Paulo. O motivo da ação foi
o atendimento dos bebês e crianças nos Polos apenas
pela rede direta, por ocasião do recesso de julho.
A ação contesta a isenção da rede parceira (conveniada) imposta pela Portaria SME nº 9.145/17. Essa
portaria contraria a Lei que trata dos Polos nos CEIs/
CEMEIs, que determina o atendimento compartilhado pelas redes direta e parceira (conveniada).
O pleito do SINESP junto ao GEDUC é pela economia
dos recursos financeiros, humanos e materiais (preservação do patrimônio) e preservação da rede direta.
O SINESP defende o direito da infância ao atendimento com qualidade. Havendo a necessidade de
frequência em janeiro e julho, manifestada pelas
famílias, que a responsabilidade seja compartilhada
entre as redes direta e parceira (conveniada), em
conformidade com a Legislação específica dos Polos.

3º Arraiá do SINESP contagia
com dança, comidas típicas
e música boa ao vivo!

O curso de dança ficou a cargo de Jorge Lorena, Professor no Espaço
Mega Dança

O SINESP promoveu, no dia 29 de junho, uma grande Festa Junina
para filiados e convidados. Em sua terceira edição, a festa superou
expectativas e contagiou a todos os presentes com o clima caipira.

O Professor Robson Lopes, consultor digital do Interatividade Cursos,
foi o responsável pelo curso de Smartphone

A diversão ficou por conta das comidas típicas, do bingo e do
som do trio “‘Quebra-Queixo”, que interpretou canções da cultura
nordestina. A professora Vaneri de Oliveira comandou a dança e
puxou uma quadrilha divertidíssima.
Veja as fotos da 3ª Festa Junina no site do SINESP.
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CFCL - Centro de Formação, Cultura e Lazer do SINESP

Cursos EaD do SINESP
para o 2º semestre
São cursos EaD de 20 horas,
desenvolvidos em ambientes
virtuais, permitindo
aperfeiçoamento e
enriquecimento profissional

ela é propulsora de práticas democráticas, emancipadoras, do fortalecimento
da carreira e da educação de qualidade.

A preocupação do SINESP com a
formação da categoria é permanente. A
motivação vem da consciência de que

Para o 2º semestre de 2018 já há mais
dois programados. Confira e coloque
em sua agenda:

Além da formação proporcionada nos
Congressos, Fóruns, reuniões de RELTs
e CREP e nos cursos presenciais, a Diretoria do Sindicato investe e aposta nos
cursos on-line.

Infâncias e suas abordagens:
subsídios para a Educação
Infantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental

Atualização em
Políticas Públicas para
Educação Básica: planos,
programas e legislações

De 14/09 a 19/10

De 05/10 a 09/11

Inscrições pelo SITE DO SINESP
de 31/08 a 06/09

Inscrições pelo SITE DO SINESP
de 18 a 25/09

Aula presencial: 14/09 das 17h00 às
19h00 ou 15/09 das 10h00 às 12h00

Aula presencial: 05/10 17h00 às 19h00
ou 06/10 das 10h00 às 12h00

Local da aula presencial: CFCL-SINESP: Praça Dom
José Gaspar, 30, 3º andar, República - O SINESP já
solicitou a homologação dos dois cursos para a SME.
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Viagens e passeios para o 2º Semestre
MARIA FUMAÇA

Vagas limitadas: as
viagens são confirmadas com o minímo de
20 pessoas.
 Preços por pessoa
em apartamento duplo
ou triplo.
Apartamento single
tem 35% de acréscimo.
Crianças de 0 a 2 anos
não pagam, de 2 a 7 anos
têm 25% de desconto.
Os roteiros incluem
transporte, seguro
viagem, hospedagem,
passeios e refeições
conforme o descrito.
Pagamento: entrada
mais parcelas, em cheque ou cartão de crédito.
O período de
inscrição será
publicado no site do
SINESP. Acompanhe!

Campinas e Jaguariúna - 18/agosto
Inclui: transporte + passeios de trem + almoço
R$ 258,00 ou 3 x de R$ 86,00

HOLAMBRA

“A festa das Flores” - 15 de setembro
Inclui: transporte + Ingresso + serviço de bordo
R$ 139,00 ou 2 x de R$ 74,00

BETO CARRERO
06 a 09 de setembro
(feriado prolongado)

Inclui: transporte + ingresso + hospedagem
(Hotel Hamburgo) + café + 2 refeições
R$ 996,00 ou 4 x de R$ 249,00

CIDADES HISTÓRICAS
& INHOTIM
30 de setembro a 04 de outubro

Inclui: transporte + hospedagem +
Hotel (Chafariz das 4 estações) + meia pensão
R$ 1.390,00 ou 4 x de R$ 347,50

Clube de Leitura do SINESP no dia 10/08

O clube de leitura do SINESP, em seus
encontros, rende ótimos debates, reflexões,
troca de ideias e enriquecimento cultural
entre as filiados e os debatedores.
O próximo será dia 10 de agosto às 14h00
no CFCL-SINESP. O livro escolhido é

“Gigante Enterrado", obra de Kazuo Ishiguro
da editora Companhia das Letras.
O livro faz uma alegoria da sociedade ao
trazer em seu enredo uma terra marcada
por guerras recentes e amaldiçoada por
uma misteriosa névoa do esquecimento .

PARA USO DOS CORREIOS
Mudou-se			

Falecido

Desconhecido		

Ausente

Recusado			

Não Procurado

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