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Professor e
Servidor Público

Parabéns pelo
exercício de
trabalho tão
enaltecedor!

Curso debate formação
de formadores pelos
Gestores Educacionais

ISPAN 2014
SINESP apresenta
seu mais recente
trabalho em reunião
de RELTs dia 09/10
Pág. 3

Previdência

No mês de outubro há duas
datas comemorativas extremamente importantes para o
serviço público. Uma delas é o
Dia do Professor que se comemora no dia 15 e a outra, o Dia
do Servidor Público no dia 28.
No exercício de funções,
tão nobres, esses Servidores
sabem da sua imensa responsabilidade, da dimensão e da
importância de seu trabalho
para com a sociedade. E é com
garra, coragem e determinação
que prestam esse serviço.
O SINESP parabeniza todos
os Professores e demais Servidores que muito têm feito para
dignificar o Serviço Público.

Ação será coletiva por
possibilitar pedido amplo,
que abrevia o julgamento e
dispensa comparecimento
à sede do Sindicato para
assinar procuração - Pág. 3

Professores Emília Cipriano Sanches e Claudio Castro Sanches no curso - Pág. 4

SINESP participa
de ações que
fortalecem a luta
pela aprovação da
PEC 555/06, que
isenta aposentados
e pensionistas
de pagamento à
previdência
Pág. 2

Assembleia Geral Confraternização 2014
Discussão e aprovação do balancete financeiro
do exercício e previsão orçamentária 2015

03 de dezembro, 17h00, na sede do SINESP
Praça Dom José Gaspar, 30, 3º andar, Centro

O SINESP convida seus filiados e familiares
para o grande encontro deste final de ano
5 de dezembro, 21h00, no Circolo Italiano

Av. São Luiz, 50, Centro - Entrada pela Ipiranga, com valet na porta

Inscrição pelo site www.sinesp.org.br
Sócio R$ 110,00 - Convidado R$ 120,00
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de Educação do Ensino Público
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UNA-SE fortalece ações da PEC 555/06
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Plenário da Câmara dos Deputados e João Alberto, Cidinha e Norma, Dirigentes do SINESP, na ação do dia 14 de outubro

O SINESP é uma das entidades impulsionadoras do UNA-SE e participou das atividades promovidas, que
resultaram na colocação da PEC 555/2006 (que estabelece o fim da cobrança da contribuição previdenciária
dos aposentados) e do PL 4434/2008 (reajuste das aposentadorias do INSS) na ordem do dia na Câmara
No dia 18 de setembro o SINESP
participou de ato em Natal, RN,
convocado pela UNA-SE - Movimento Unificado dos Aposentados
e Pensionistas do Serviço Público
e da Iniciativa Privada, através
de seu Presidente, João Alberto
Rodrigues de Souza.
A mobilização pediu a aprovação
da PEC 555/06, que extingue gradualmente a contribuição previdenciária dos servidores aposentados
e pensionistas, e do PL 4434, que
reajusta as aposentadorias do INSS
pelo mesmo número de salários
mínimos da época da concessão.
Entre outras atividades, os manifestantes realizaram uma passeata

até o Comitê Central de Campanha
do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, candidato ao
governo do RN, com o objetivo de
cobrar a votação das duas matérias.
No dia 7 de outubro o Presidente
do SINESP representou a entidade
em reunião convocada pelo UNA-SE, em Brasília. A pauta foi a
avaliação dos resultados eleitorais
frente à nova composição do Congresso Nacional, o planejamento
de uma mobilização junto aos
líderes partidários, a elaboração de
outras ações e prestação de contas.
Nesta reunião foi elaborado
um planfleto que explica detalhadamente a PEC 555/06 e o

PL 4434/08. Ele foi entregue aos
parlamentares solicitando inclusão
na pauta para votação em plenário.

Votação após o 2º turno
No dia 14 de outubro o Presidente do SINESP João Alberto
Rodrigues de Souza e as Dirigentes
Sindicais Norma Lúcia Andrade
dos Santos e Aparecida Benedita
Teixeira participaram de uma ação
na Câmara dos Deputados.
A força da mobilização levou,
neste dia, o presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), após reunião do Colégio de
Líderes, a anunciar a inclusão da
PEC 555/2006 e do PL 4434/2008

na Ordem do Dia do Plenário.
Mas as matérias não foram votadas. No caso da PEC 555, o quórum
foi considerado insuficiente para
apreciação de uma Emenda Constitucional. No caso do PL, porque a
pauta estava trancada pela Medida
Provisória 651/14 (aprovada no fim
do dia), e pelo PL 7735/14.
A previsão é de que a PEC 555
e o PL 4434 sejam votados depois
do segundo turno das eleições, no
início de novembro, na dependência do quórum e do destrancamento
da pauta. O movimento teve uma
vitória parcial e continua em estado
de alerta pela votação dos projetos.
Para o SINESP, a aprovação da
PEC é uma questão de justiça e
respeito aos direitos vilipendiados
de trabalhadores e aposentados,
extinguindo uma contribuição
que não traz nenhum retorno em
benefícios. Significa dignidade
para quem depende de proventos
para sobreviver e independência
do Legislativo, face às pressões do
Executivo. Por tudo isso, continuará atento, presente e ativo na defesa
de Aposentados e Pensionistas.

Seminário

A próxima atividade prevista é
um Seminário Nacional do UNA-SE, em Brasília, dias 9 e 10/12/14,
no Auditório Nereu Ramos.

3

ESP
S INJornal

Outubro/2014

Organização e luta

Reunião de RELTs do SINESP tem
debate e apresentação de inovação
SINESP lançou novo
índice, o ISPAN, que
avalia o governo, e o
apresentou em primeira
mão aos RELTs, na
reunião de 9 de outubro

Foto: Diretoria do SINESP

“Consideramos que o ISPAN é uma iniciativa legítima
e extremanente importante, pois aponta as diversas
formas de desrespeito por parte do governo aos direitos
dos trabalhadores da educação, esse índice deve ser
transformado em ações de luta, criando um Plano com
condições e base político-ideólogico para combater essas
práticas antissindicais, priorizando a transparência no
exercício da cidadania e direitos dos trabalhadores”.

Também constaram da pauta
informes de interesse da categoria e
demandas trazidas pelos Representantes de Local de Trabalho, vindos
de todas as regiões da cidade.

 PME

– A Vice-presidente do
SINESP Maria Benedita de Castro
de Andrade, Benê, falou sobre a
tramitação na Câmara do Pré-Substitutivo do Plano Municipal
de Educação, que foi alvo de
Audiências Públicas Temáticas
durante alguns sábados nos meses
de setembro e outubro (veja mais
no site do SINESP).

PEC 555/2006 e PL 4434/2008–

Sobre os encaminhamentos discorreu o Presidente do SINESP,
João Alberto Rodrigues de Souza. A PEC determina o fim da
contribuição previdenciária dos
aposentados, que hoje continuam
contribuindo sobre a parcela que
excede o teto do INSS (veja texto
na pág. 2 deste jornal).
CONAE Nacional – João lembrou
que o SINESP estará presente com 5
Delegados à Conferência Nacional
de Educação, que foi adiada de abril
para novembro.

Com a palavra, os RELTs

O SINESP acolheu, e denuncia,
problemas apontados pelos Representantes de Local de Trabalho, que
reiteradamente vem cobrando e cuja
solução o governo vem postergando,
referentes a: Dia da família na escola; período probatório; cortes de
serviços nas Unidades; corte dos
serviços de transporte, estagiário,

Opinião da categoria

Marli Viana da Cruz e Maria Cristina Antoniak,
Coordenadoras Pedagógicas da EMEF José Honório
Rodrigues - DRE São Miguel
limpeza e vigilância; aposentadoria especial para gestores readaptados; material coletivo para
os CEIs. Todas essas questões
serão objeto de encaminhamento
pela Diretoria do SINESP.
Os Representantes de Local de
Trabalho discorreram também
sobre sua grande insatisfação com relação aos salários.
Propõem enfoque sindical na

valorização salarial dos Gestores
Educacionais, como prioridade
entre as lutas do Congresso.

Práticas Antissindicais
Primando pelo foco na inovação, o SINESP elaborou o Índice
SINESP de Práticas Antissindicais
– ISPAN. Ele avalia o respeito do
governo municipal frente ao direito de livre participação sindical

dos Gestores Educacionais,
garantido em ampla legislação
internacional e nacional.
A apresentação do Índice
foi feita pelo Presidente
do SINESP, João Alberto
Rodrigues de Souza, e pode
ser acessada no site do SINESP junto com a íntegra
do ISPAN-2014, que será
publicado em revista.

Ação pelas duas referências
aos aposentados será coletiva
Não é preciso
comparecer à sede
do Sindicato para
assinar procuração e
entregar documentos
A Diretoria do SINESP decidiu promover ação coletiva
visando obter para os aposentados as referências concedidas
pela Lei Municipal nº 15.963,
de 15 de janeiro de 2.014, aos
Servidores em atividade, que
podem evoluir para as duas

novas referências criadas.
Durante a tramitação do
projeto na Câmara Municipal, o
SINESP lutou para incluir na lei
a extensão das referências aos
Aposentados e Pensionistas.
Mesmo após a aprovação
da lei o SINESP reivindicou
ao Prefeito Fernando Haddad
e ao Secretário de Educação
Cesar Callegari a necessidade
de contemplar os Aposentados e Pensionistas com as
referências criadas, como
forma de manter a paridade

entre ativos e inativos. Foi opção
política do governo excluir os
Aposentados e Pensionistas das
duas novas referências.
Após estudos detalhados, inclusive com a pesquisa da posição do
Poder Judiciário sobre a matéria,
nosso Departamento Jurídico
considerou mais adequado aos
interesses dos associados a propositura de ação coletiva pelo
SINESP, que possibilita pedido
amplo, o que abrevia o julgamento
porque o Judiciário não precisará
decidir questões peculiares de
cada um dos associados.

Fotos: José Bergamini

Outubro/2014
01-Reunião GT do Fórum
Municipal de Educação
02-Reunião sobre Retrato
da Rede- DRE Campo
Limpo
07- PEC 555- MOSAP
Brasília
08- Reunião do Fórum
Municipal de Educação
09- Reunião do RELT do
SINESP- Teatro Gazeta
10- Reunião sobre o Retrato da Rede- DRE FO/
Brasilândia
13- Ação Sindical no Senado Federal- Brasília
14- PEC 555- Brasília
 Reunião do Fórum Estadual de Educação
21- Reunião do Fórum das
Entidades
22- Reunião sobre o Retrato da Rede- DRE São
Miguel
24- Participação no I Congresso de Educação de
Campinas
 Reunião do Conselho
Deliberativo do IPREM
25- Participação no I Congresso de Educação de
Campinas
27- Fórum das EntidadesBrasília
28- Fórum das EntidadesBrasília
 Reunião sobre o Retrato
da Rede- DRE Penha
29- Fórum das EntidadesBrasília
30- Escolha de Coordenadores PedagógicosCONAE - 2
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Gestores Educacionais e
a formação como missão
O curso “Formação de Formadores em contextos de trabalho”,
oferecido pelo SINESP, foi muito bem avaliado pelos participantes
Que fenômenos se estabelecem entre professor e aluno,
que favoreçam a aprendizagem?
Como lidar com a diversidade no
espaço didático? Por que muitas
mensagens não chegam como
deveriam aos professores?
Essas e muitas outras indagações são inerentes ao complexo
ofício de formar formadores.
Elas foram trabalhadas com
a competente condução dos
Professores Emília Cipriano
Sanches e Claudio Castro
Sanches no curso presencial
“Formação de Formadores em
contexto de trabalho”, promovido pelo SINESP.

Veja o que disseram os participantes
“Um curso de excelência, formadores competentes, éticos,
criativos e com domínio dos assuntos tratados. Utilização
de metodologias diversas, sugestões de textos para leitura
reflexiva que certamente contribuem para nossa atuação
enquanto gestores e construções coletivas com escuta atenta
dos formadores. Encontros desafiadores que provocaram
inquietação, aprendizagem e esperança; regados a muito
afeto e sensibilidade.”
Ana Paula Lério Leite - Diretora de Escola no CEI Luiz
Gonzaga do Nascimento Jr - DRE São Mateus

“Para além da excelência, a formação oferecida pelos profissionais que organizaram o curso, o espaço acolhedor provido
por todos os envolvidos se apresentou como um importante
fator no sucesso das aulas. As discussões direcionadas pela
professora Emília Cipriano, elucidaram diversas questões atreladas à formação dos Gestores Educacionais da Rede Municipal
de Ensino de São Paulo, com propostas de encaminhamentos
producentes nas escolas e uma visão capaz de nos recobrar o
ânimo para seguirmos em nossa missão de melhorar o ensino
público de nossa cidade.”

Em sua segunda edição deste
ano, o curso ocorreu aos sábados, nos dias 6 e 13 de setembro e
11 de outubro e agradou bastante
os participantes, como comprovam alguns comentários.

Marcelo Oliveira do Nascimento, Coordenador Pedagógico da EMEF Fernando de Azevedo – DRE São Miguel
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Eventos & Serviços

No dia 09 de dezembro de 2014, o SINESP
realizará um Bazar de Natal no saguão do Teatro
Gazeta – Av. Paulista, 900, das 9h00 às 13h00.
Você faz algum tipo de artesanato?
Gostaria de participar com seus trabalhos?
As inscrições deverão ser feitas de 03 a 30 de novembro, so-

mente para filiados ou dependentes, através do e-mail sinesp@
sinesp.org.br, com o assunto: Bazar de Natal e os dados: nome,
telefone para contato e tipo de artesanato.
Cada expositor ficará responsável por transporte, vendas,

balcão, cavaletes ou stand de exposição (medindo no máximo
2mx2m) e montagem/desmontagem de sua exposição.
Serão arrecadadas duas peças de cada expositor para serem

doadas para uma instituição a ser definida.
As vagas serão limitadas.
Participe! Queremos ter você conosco!
Convide seus amigos para visitarem nosso Bazar de Natal!

“O curso Formação Permanente de Professores ministrado
pelos profs Emília Cipriano e Cláudio Sanches foi extremamente enriquecedor e contribuiu para a reflexão dos gestores
em seu papel cotidiano. A abordagem teórica e a prática
de reflexão coletiva foi fecunda pois, ao mesmo tempo em
que validou conceitos propôs ações que contribuíram com a
Gestão Escolar em seus mais intrínsecos segmentos”
Valéria Ferraz Monteiro de Oliveira, Coordenadora
Pedagógica da EMEF Conjunto Habitacional Barro
Branco II, DRE Guaianases

Mala Direta Postal

Básica
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