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RELTs debatem momento
de ataques a direitos
dos trabalhadores
Foto: José Bergamini

A resistência da categoria à
reforma da Previdência e PEC 55
estiveram em debate, ao lado das
demandas dos Gestores - Pág. 2

EMEF Cel. Luiz Tenório de Brito tem projeto
com foco na diversidade e no respeito ao
outro: uma Educação inclusiva - Conheça na pág 3
Foto: José Bergamini

Confraternização 2016 do SINESP

SINESP apresenta
balanço das lutas,
atividades, participações
e realizações de 2016
Págs. 4, 5 e 6

Natal Solidário do SINESP
supera expectativas
A surpresa da arrecadação de
presentes para entregar em abrigos
da prefeitura foi o grande número
de contribuições dos filiados,
que ultrapassou a expectativa,
proporcionando o dobro do que
o SINESP tinha como meta. A
princípio seriam cinco os abrigos
contemplados. Dado o número de
brinquedos, serão dez, nas cinco
regiões da cidade.
A Diretoria do SINESP agradece a
todos que contribuíram com essa
ação solidária para levar um pouquinho de afeto a crianças carentes.

Para Ferreira Gullar, poeta maior que há pouco
nos deixou, “o sentido da vida é inventado
a cada momento”. E vivê-la de forma
plena é compartilhá-la com a poesia,
a arte, a ciência, a filosofia, a religião,
a política, com tudo, enfim, que lhe dá
sentido e transcendência.

A Diretoria do SINESP deseja
a todos que 2017 seja um ano pleno
de sentido e de muita participação!

Funcionamento do
SINESP no final de ano

O CFCL -Centro de Formação Cultura e Lazer do SINESPestará fechado até o dia 20 de janeiro de 2017. Neste período
haverá atendimento telefônico pelo número 3116-8400.
A Sede Administrativa do SINESP, Rua Líbero Badaró 158, 21º
andar, não funcionará nos dias 23 e 30/12/2016.

Momento de encontro e alegria entre Diretoria, filiados e familiares - Pág. 7

Os Cursos e demais atividades já em andamento no CFCL
do SINESP começarão no dia 01/02/2017. Você será muito
bem-vindo(a) às nossas atividades de lazer e cultura! Fique
atento(a)! No site e no Jornal do SINESP publicaremos horários
e prazos para inscrição de novas turmas e/ou modalidades a
serem oferecidas aos filiados e familiares em 2017.
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Organização e luta da categoria

RELTs repudiam ataques a direitos
A reunião dos Representantes dos Locais do Trabalho do SINESP realizada no dia 7 de
dezembro debateu sobre os ataques do governo aos direitos dos trabalhadores através da
PEC 55/16, já aprovada no Senado, e da proposta de reforma da previdência, a PEC 287/16
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zido pelo Fórum das Entidades
nicipais com posicionamento
contrário à PEC 55/16.
Visitaram 75 gabinetes, incluindo as lideranças dos blocos
partidários do Governo. Fizeram
um grande trabalho, mas a impressão que ficou foi de que a

Fotos: José Bergamini

ela trará são enormes.
Enormes também são a revolta
e o repúdio à proposta de reforma
da previdência. Ela traz inúmeros
prejuízos para os trabalhadores
ao dificultar o acesso, aumentar a
idade mínima para 65 anos e igualar
injustamente homens e mulheres. A
disposição de luta ficou evidente, e
o SINESP estará na linha de frente
das mobilizações.

Conselheiros do CAE

O SINESP apresentou na reunião de RELTs os filiados que foram
eleitos para o Conselho de Alimentação Escolar - CAE. São quatro,
um a mais do que na gestão passada: Geraldo Guedes Fagundes,
Getúlio Márcio Soares e Mônica Odete Fernandes (na foto ao lado do
Presidente do SINESP, Luiz Carlos), além de Márcia Fonseca Simões.

Formação sempre
A formação ficou a cargo do Prof.
Nelson Gonçalves, psicopedagogo
com especialização em recreação
e lazer. Na palestra Autoridade
X Autoritarismo exemplificou as
principais diferenças entre atitudes
de autoridade e atitudes autoritárias, promovendo um diálogo
acerca das práticas não autoritárias,
proporcionando aos educadores
ferramentas de trabalho pautadas
nas atividades lúdicas.

Apresentação cultural: Danças Circulares

Parte do grupo de Danças Circulares do SINESP apresentou um pouco de seu trabalho, coordenado pela Professora Vaneri de Oliveira,
psicóloga com especialização em Cinesiologia Psicológica e Dança
e Consciência Corporal.

Bazar de Natal do SINESP

Artesanatos variados e a preços convidativos, expostos por filiados do SINESP ou dependentes, fizeram parte do Bazar organizado
no saguão do Teatro Gazeta. Os RELTs prestigiaram e tiveram a oportunidade de escolher presentes para o final de ano.
Fotos: Diretoria do SINESP
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Nossas Escolas, Nossos Gestores!
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Escola Inclusiva:

Respeito à diversidade e
ao direito de ser diferente
Este é o nome do Projeto de Inclusão da EMEF Cel. Luiz
Tenório de Brito, que a Diretora da EMEF, Flordelice
Magna Ferreira, e a SAAI Ana Maria de Oliveira Bezerra
apresentaram no 20º Congresso do SINESP
"A Educação como um direito
de todos é o desafio enfrentado
diariamente por nós da EMEF
Cel. Luiz Tenório de Brito, no
Campo Limpo. Acreditamos que
nossos alunos diferem-se uns dos
outros e necessitam de oportunidades diferentes para que possam
alcançar os mesmos objetivos
propostos a todos.
Qualquer criança em período
escolar pode apresentar dificuldades no decorrer do processo de sua
aprendizagem, independente de
um quadro de deficiência ou não,
e a escola precisa proporcionar
um ambiente inclusivo, que contemple a cada aluno como um ser
ímpar e com suas especificidades.
Precisamos estimulá-los a participar ativamente da construção
da sua própria narrativa, desprendendo-se de qualquer estigma ou
esteriotipia que verdadeiramente
não os traduzem.
A inclusão inseriu nas escolas
a valorização da diversidade e a
oportunidade de aprender com as
diferenças, tornando esse espaço
enriquecedor e favorável para o
exercício do respeito, da solidariedade, da empatia e do direito/
desobrigação de sermos todos
iguais. O trabalho feito com os
alunos com deficiência contribui
efetivamente para que todos se
observem de maneira singular e
consciente de suas habilidades e
limitações, possibilitando um olhar
de incentivo e encorajamento,

Visita à comunidade

não somente para os alunos
com quaisquer deficiências,
mas para todos, pois TODOS,
sem exceção, necessitam de
estímulos, incentivo e igualdade
de oportunidade.
Para tanto, iniciamos o Ano
Letivo promovendo o (re) conhecimento do entorno escolar
tornando, como consequência,
nosso ambiente um espaço rico
e amplo, não só no sentido
físico, mas no que tange ao
respeito ao diferente e ao que
foge aos padrões de normalidade ditados por um período
social excludente.
As crianças e adolescentes da
nossa escola estão aprendendo
a olhar o outro como um ser
único e respeitar as dificuldades
encontradas pelo caminho por
seus pares, pois todos podem
deparar-se com tais dificuldades
e apresentar limitações ao longo
desse processo. Estão aprendendo a exercer seus papéis
de cidadãos e refletem sobre a
necessidade de cooperação para
um bem comum, assim como
contribuem para a quebra de
paradigmas, pois não existe o
que é bom só para os deficientes.
Se é bom para o desenvolvimento cognitivo dos deficientes,
é bom para todos. Logo, todos
podem trabalhar e se desenvolver juntos num ambiente de
respeito mútuo e cooperação."

Festa Junina

SINESP
atento à
carreira:
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Solicita Concurso
de Acesso para
Coordenador
Pedagógico

15% dos cargos de Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de Ensino estão vagos,
conforme relação de vagas remanescentes da remoção 2016. Este
percentual é superior ao exigido
pela Lei 14.660, que determina a
realização de concursos de acesso
e ingresso cada vez que o percentual de cargos vagos atingir 5%.
Este foi o principal argumento
apresentado pelo SINESP a SME,
na solicitação que formalizou de
realização urgente de Concurso
de Acesso para preencher esses
cargos vagos.
A solicitação foi protocolada
na SME, direcionada à atual
Secretária Municipal de Educação, Nádia Campeão. O SINESP
insiste que esta convocação entre
já na programação e faça parte dos
encaminhamentos a serem adotados na transição entre governos.
Esta ação é coerente com a história e os princípios do SINESP,
que tem na defesa da Carreira e
do Concurso Público como forma
de provimento de cargos uma de
suas prioridades.

Módulo de Supervisores

Após cobranças do SINESP,
o governo enviou à Câmara
Municipal o Projeto de Lei
01-00574/2016, que dispõe
sobre a criação de 96 cargos de
Supervisor Escolar, com alteração do módulo para 432 vagas.
A publicação saiu no DOC de
07/12/2017, pagina 77, e entreou
na pauta de votação dia 13/12.

Chamada para
Diretor e Supervisor

A Prefeitura divulgou, Comunicados 1.302 e 1.303, de 5
de dezembro de 2016, lista de
vagas remanescentes e chamou
concursados para escolha ainda
em dezembro.
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Lutas, atividades de formação, lazer e cultura, participações em fóruns e
eventos, organização da categoria... Teve isso e muito mais no SINESP

Conquistas mais recentes

Foto: Diretoria do SINESP

Inauguração do CFCL no dia 08/03/16.
Retirada do PL 558/16 – SAMPAPREV, que cria o Regime de
Previdência Complementar.
Candidatos indicados pelo SINESP foram eleitos para representar
no IPREM os Aposentados e Pensionistas, Luiz Carlos Ghilardi, e
para o segmento Educação - Conselho Fiscal, Rosalina Rocha de
Miranda.
Chamadas do Concurso de Acesso para Diretor de Escola e
Supervisor Escolar.

Cursos EAD em parceria
com o Instituto Cultiva
Diretoria do SINESP em audiência na SME

Foto: José Bergamini

Fórum Educacional e Sindical

 “Educação como Política Pública no cenário atual”, re-

Diretoras do SINESP Norma Lúcia Andrade dos Santos e Rosana
Caputti Borges tomaram posse em 08/11/16 como membros do
Conselho Deliberativo do HSPM – mandato 2016 - 2018.

alizado nos dias 05 e 06/05/16, deu origem à Carta do
Fórum, com os princípios norteadores e conclusões. Con-

Filiados do SINESP eleitos para o CAE, quadriênio 2017 - 2021:
Geraldo Guedes Fagundes, Getúlio Márcio Soares, Márcia Fonseca
Simões e Mônica Odete Fernandes.
Ato "Palavras ao vento" no Teatro Municipal

Foto: Diretoria do SINESP

Retirada da Educação e da Saúde do teto da PEC 241/16 em 2017
Valorização do Piso dos Gestores em 7,57% a serem incorporados, Lei nº 16.416, 01/04/16

Cursos de idiomas: inglês, francês, italiano e espanhol
Dança Circular

Uma das reuniões regionalizadas para escolha do CREP do SINESP
Foto: José Bergamini

Coro do SINESP					
Pilates

Curso de Formação Cidadã
“Convivência Democrática na Escola: Práticas de Cidadania”,
realizado no dia 10/02/16.
Cerimônia de inauguração do CFCL-SINESP
Foto: José Bergamini

Cursos EAD em parceria
com a Vérsila Educacional
“Curso de Formação Cidadã: Convivência Democrática na Escola –
Práticas de Cidadania realizado em 10/02/16.
“Atualização em Políticas Públicas da Educação Básica: Planos,
Programas e Legislação, realizado de 09/03 a 14/04/16.
“Inclusão Escolar – a Escola a serviço da Aprendizagem em todas

“Crises: riscos ou oportunidades na Educação?”, realizado
de 23 a 26/08/16, contou com a apresentação das propostas educacionais pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo;
com a participação dos Profs Roberto Romano, Luiz Felipe
Pondé, José Sérgio Fonseca de Carvalho e José Pacheco e
ainda, com: apresentação da Banda Música do Silêncio, do
Conservatório Municipal de Guarulhos; Mostra de pôsteres
por algumas UEs com o tema “Projetos como oportunidades
de inovação: como a escola vê essa questão” e Atividade Cultural “Simplesmente Elis” com Didi Gomes e Banda.

Palestras para os RELTs,
Representantes do Local de Trabalho

Curso presencial
“Fotografia no celular”, realizados através de seis encontros no 2º
semestre de 2016.

tou com a participação dos palestrantes: Antônio Augusto
de Queiroz, Profª Ednéia Gonçalves, Prof. Anderson Schirmer,
Prof. Luiz Carlos de Freitas e Profª Monica Appezzato Pinazza.
E também, com a apresentação dos alunos da EMEF Conjunto
Habitacional Barro Branco II, da DRE Guaianases, e do painel
sobre Gestão Democrática, com participação da Presidente
do CRECE e Diretoras de UEs da RME.

20º Congresso

Formação Continuada
Cursos permanentes

“Atualização em Didática: abordagens, metodologias e fronteiras”, realizado de 05/10 a 05/11/16.
“Diversidade na Escola: (I)migrantes, Etnias e Gêneros”, realizado de 24/10 a 19/11/16.
 “Consciência Negra: cidadania, cultura e identidade negra

da escola”, realizado de 14/11 a 03/12/16.

Decisão do STF determina que os precatórios deverão ser pagos
até o fim de 2020 e corrigidos pelo IPCA-E.

Reformulação do PLD 257/16 na Câmara Federal.

as diferenças”, realizado de 09/05 a 15/06/16.
“Infância e suas Abordagens: subsídios para a Educação Infantil”, realizado de 06/06 a 06/07/16.

“Seja assertivo!”, com a Profª Vera Martins.
Apresentação do Retrato da Rede/ ISEM 2016 pelo sociólogo
Rudá Ricci.
“Mediação de Conflitos”, com as Profªs Egle Prescher Iaconelli,
Maria Cristina Ribeiro, Lucy Siqueira Pitta Penna e Zulmira
Augusta Lourenço.
“A Lei e a Escola: Noções Gerais”, com Profª Egle Prescher
Iaconelli e Drªs. Elaine Cristina Camanho Salomão e Cristiane
Justamante de Sordi.

Fórum SIndical e Educacional do SINESP 2016

“Autoridade X Autoritarismo”, com o Prof. Nelson Gonçalves

Dezembro/2016
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Palestras para o CREP,
Conselho de Representantes

“DivertidaMente”, apresentado no dia 24/06/16.
“Relatos Selvagens”, apresentado no dia 28/10.
“Preciosa – Uma história de Esperança”, apresentado no dia
17/11/16.

“Ação e Comunicação Sindical”, com o jornalista João Franzin.
“Plano Municipal de Educação: principais aspectos”, com Maria
Benedita de Castro de Andrade, Vice-presidente do SINESP.

20º Congresso do SINESP, no Teatro Gazeta

Foto: José Bergamini

“A crise do Estado Brasileiro e os Direitos dos Servidores”, com o
Presidente do MOSAP, Edson Guilherme Hubert.

“As propostas das Centrais Sindicais para a Reforma da Previdência”, com Victor Gnecco Pagani, do DIEESE.

Apresentação do Coro
CREP do SINESP reunido no auditório do CFCL-SINESP
Foto: José Bergamini

Uma das reuniões de RELTs do SINESP de 2016, no Teatro Gazeta
Foto: Diretoria do SINESP

Visita ao templo Zu Lai, no dia 09/08/16.

“Gustavo von Ha e a pintura desmanchada”, no dia 23/11/16.

Clube de Leitura com roda de debate
Livro: “Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar, em 19/08/16.

Fotos: Diretoria do SINESP

Ato do SINESP pela chamada dos concursados, na SME
Foto: Diretoria do SINESP

Livro: “Hibisco Roxo”, de Chimamanda Ngozi Adichie, em
02/12/16.
Dia Internacional da Mulher é comemorado no CFCL com várias
atividades em parceria com o Studio Priscila Baumann, Instituto
Phases e com a mediação de debatedores no Cine Debate.
Chá da Tarde pelo Dia das Mães, realizado no dia 13/05/16.
Festa Junina no CFCL, realizada no dia 29/06/16.
Palestra: “A história dos negros por intermédio dos currículos
oficiais brasileiros”, proferida pelo Professor Sílvio Aparecido de
Souza, no dia 30/11/16, como parte da celebração do Mês da
Consciência Negra.
Realização do Bazar de Natal no dia 07/12/16, no saguão do
Teatro Gazeta.
Promoção de Ação Solidária até o dia 09/12/16, no CFCL, para
arrecadação de brinquedos a serem entregues para crianças
abrigadas.
Confraternização entre os filiados, realizada no dia 03/12/16, na
Casa de Portugal.

Audiência em SME para propor medidas imediatas de Valorização
dos Gestores Educacionais, em 02/02/16.
Ato "Palavras o vento leva", em defesa da Valorização dos Gestores
em evento da SME, nos dias 15 e 16/02/16.

Realização da Pesquisa Qualificada “Retrato da Rede/2016”, para
levantamento dos problemas ocorridos nas UEs.
Apresentação do Retrato da Rede na DRE Penha - Todas as DREs
foram visitadas pelos Dirigentes e Conselheiros do SINESP
Fotos: Diretoria do SINESP

Lançamento da Revista Retrato da Rede/ISEM 2016.
Atuação dos Conselheiros do SINESP nos Conselhos do IPREM,
HSPM, CAE, FUNDEB e CME.
Acompanhamento na Câmara Municipal de São Paulo das
Comissões de Educação, Cultura e Esportes; Constituição, Justiça e
Legislação Participativa e Finanças e Orçamento.
Visitas à base pela Diretoria e Agentes Sindicais.

SINESP debate o Retrato
da Rede com a Secretária
de Educação

Elaboração conjunta com outras Entidades do funcionalismo
municipal de pauta unificada da Campanha Salarial/16.
Abertura de ação coletiva na justiça, a fim de considerar
para os Gestores de CEIs todo o tempo na função, para fins de
evolução funcional.
Abertura de ação judicial da URV, para aplicar a Lei Federal
8.880/94.
Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo contra o PLP 257/16, realizada no dia 17/05/16.

Cine debate
“Medianeiras – Buenos Aires na época do amor virtual”, apresentado no dia 29/04/16.

Reuniões com todos os Diretores Regionais de Educação, nas 13
DREs, para apresentação dos problemas regionais elencados nas
reuniões regionalizadas com os RELTs.

Ato Unificado dos Servidores Municipais, no dia 17/02/16, conforme deliberação do Fórum das Entidades.

Livro: “E se Obama fosse Africano”, de Mia Couto, em 21/10/16.

Comemorações de datas especiais

Atuação Sindical
Atuações nas Mesas Setorial, Bilateral e Central do SINP para reivindicações das prioridades dos Gestores Educacionais e defesa da Carreira
do Magistério.

Mostra “Fora de Ordem” - obras da coleção Helga Alvear, no dia
14/09/16.
32ª Bienal de Artes de São Paulo, no dia 07/10/16.

Apresentação e recepção de outros coros no CFCL, dia 25/10/16.

Apresentações Natalinas: 07/12 – Lar da Família Cristã, 11/12 –
Paróquia do Divino Espírito Santo.

Visitas monitoradas
 “O triunfo da cor – O pós-impressionismo: obras-primas do
Musée de d’Orsay e do Musée de I’Orangerie, no dia 01/07/16.

Apresentação em vários locais da cidade de Curitiba, no “Festival
Internacional de Coros – Cantoritiba”, realizado de 15 a 17/07/16.
Apresentação na Reunião de Conselheiros-CREP realizada em
08/11/2016.

Atividades sócio-culturais
Museu de Arte Sacra, no dia 26/04/16.

Expoflora/Holambra, realizada no dia 03/09/16.
Campos do Jordão, realizada no dia 05/11/16.

“Escola sem partido – Sinesp é contra”, com Marilza Gomes Gama
e Silva, Dirigente do SINESP.
“Direitos dos Trabalhadores em perigo”, com Cássio V. Pereira dos
Santos, do SINDAF/SP.

Excursões

O Clube de Leitura do SINESP debateu 3 livros este ano

Audiência Pública na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo, contra o PLP 558/16 – SAMPAPREV,
realizada no dia 04/05/16.
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Audiência Pública na Comissão de Finanças e Orçamento, no
dia13/05/16, para apresentar defesa dos Servidores Municipais na
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Divulgação no site da Revista Carta Capital sobre o Retrato da
Rede, copilado posteriormente para acervo de arquivo pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Negociação na Mesa Bilateral, no dia 16/06/16, com pauta específica dos Gestores Educacionais.

Repercussão em vários veículos de comunicação sobre a apresentação de propostas para a educação pelos candidatos à PMSP,
feitas no Congresso do SINESP.

Audiência em SME, com a Secretária Municipal de Educação Nádia
Campeão, no dia 17/07/16, para reivindicar soluções aos resultados da Pesquisa Retrato da Rede/ISEM -2016.

Mesa Redonda na TV Câmara: "Ocupações nas Escolas".
Ato na Av. Paulista contra a PEC 55 (ex-241)
Foto: Diretoria do SINESP

Entrega do Retrato da Rede para os Lideres de Bancada e para
os Vereadores integrantes da Comissão de Educação da Câmara
Municipal de SP.
Entrega do Retrato da Rede para a Executiva do CRECE.
Comemoração da RECONQUISTA da Aposentadoria Especial para os
Gestores Educacionais, no dia 08/03/16, no CFCL.
Comemoração dos 60 anos da Educação Municipal, realizado no
dia 12/08/16, na Câmara Municipal de São Paulo.
Reunião com os Gestores de CEIs, no dia 02/06/16, para encaminhamentos jurídicos sobre a não concessão de evolução funcional.

Grupo de Trabalho do SINESP sobre Mediação de Conflitos

Foto: Diretoria do SINESP

Manifestação na Av. Paulista contra a PEC 241/16 e PLC 257/16 “Nenhum direito a menos”, realizada no dia 22/09/16.
Ato Público - “Dia Nacional de Luta”, realizado na Praça da Sé, no
dia 11/11/16.
Ida ao Senado para protocolo de documento e reivindicação
junto aos senadores contra a aprovação da PEC 55/16, dias 22 e
23/11/16.

Constituição de Grupos
de Trabalho para:

Comemoração do Dia Internacional da Mulher no CFCL-SINESP
Foto: José Bergamini

Discutir e formular um documento de auxílio às UEs sobre o PME.
Discutir, elaborar propostas, divulgar material para subsídios e
requerer da administração pontuação para os participantes da
Comissão de Mediação de Conflitos.

SINESP na mídia
Entrevista ao Programa Repórter São Paulo, da TV Brasil, sobre o
indicador do Retrato da Rede - Violência nas Escolas, dia 22/07/16.

Comemoração do Dia das mâes no CFCL-SINESP
Foto: Diretoria do SINESP

Entrevista para a TV Câmara/ São Paulo sobre o Retrato da Rede.

Publicação de artigo pelo Jornal Folha de São Paulo sobre a falta
de materiais e uniformes escolares, no dia 15/07/16, com repercussão em vários veículos de comunicação de outros Estados.
Coro do SINESP fez várias apresentações memoráveis durante o ano

Envio de nota à coluna Painel do Leitor, do Jornal O Estado de São
Paulo, sobre a falta de Supervisores Escolares nas DREs.

Defesas Específicas
Contra a MP 746 que faz a reforma do ensino médio sem
discussão com os educadores, estudantes e a sociedade.
Contra o Acórdão do STF( no julgamento do RE 693.456 em
27/10/2016) que restringe os direitos dos trabalhadores da
educação a participarem de greve.
Contra a PEC 55/16.

Entrevista ao jornalista João Franzin, na rádio e no Programa
Repórter Sindical, da TV Agência Sindical, sobre os problemas
apontados na pesquisa Retrato da Rede/ISEM 2016 e as lutas em
defesa dos Gestores Educacionais, no dia 16/06/16.
Divulgação do Retrato da Rede no site "Todos pela Educação".

Cerimônia de Diplomação em Boas Práticas de Trabalho Decente, no dia 28/01/16, na Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho.
Solenidade de abertura no CFCL da V Semana de Incentivo
ao Estudo e à Leitura, no dia 11/04/16.
Posse do CRECE Municipal para reafirmar apoio à Gestão
Democrática, no dia 14/05/16.
Lançamento do livro “Diversidade Poética”, pela EMEF
Olegário Mariano, DRE Capela do Socorro, no dia 09/05/16.
XIX Fórum das Entidades Representativas dos Especialistas
de Educação, realizado em Brasília, de 09 a 11/05/16, no
Conselho Nacional de Educação.
XX Fórum Nacional das Entidades Representativas dos
Especialistas de Educação, realizado em Porto Alegre, de 19
a 21/10/16.
Debate na DRE Capela do Socorro sobre a apropriação do PME
pela Comunidade Escolar e a necessidade de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das metas, no dia 07/06/16.
16º Congresso Nacional de Previdência – ANEPREM, realizado em Vitória/ES, de 07 a 09/11/16.
Divulgação da Campanha de Combate ao Mosquito da Dengue, Chikungunya e Zika.
Divulgação da Campanha “Outubro Rosa”, para alertar sobre a
importância de exames preventivos contra o câncer de mama.
Divulgação da Campanha “Novembro Azul”, para alertar
contra o câncer de próstata.

Aplicação das Leis 16.275/2015 e 16.416/2016, que define os
percentuais mínimos de reajuste salarial sendo: 5% em maio
de 2017, 3,71% em novembro de 2017, 4,76% em maio de
2018 e 3,71% em novembro de 2018.

Publicações em Jornais de Bairro da Zona Sul, da Cidade de São
Paulo, sobre o Retrato da Rede.

Entrevista ao jornalista João Franzin, na TV Agência Sindical, sobre
o tema “Sindicalismo e Educação”, no dia 04/02/16.

Participações do SINESP

Luiz e Benê em uma das ações de divulgação do Retrato da Rede

Contra o movimento “Escola sem partido” (PLS 193/2016,
PL 1411/2015 e PL 867/2015): visa eliminar a discussão
ideológica no ambiente escolar, restringindo os conteúdos
de ensino a partir de uma pretensa ideia de neutralidade do
conhecimento.
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Confraternização 2016

Muita alegria marca
o encontro de final
de ano do SINESP

Fotos: José Bergamini

A festa teve feijoada, chorinho ao vivo, dançarinos, encontro
de amigos, conversas e muito mais SINESP. Foi um momento
especial e alegre para filiados, muitos deles acompanhados dos
familiares, convidados e colaboradores do Sindicato,
importante para carregar as baterias, pois a atualidade e o futuro
exigem muita união e luta de todos ao lado do Sindicato!

A Secretária de Educação e Prefeita em exercício
Nádia Campeão esteve na festa dos Gestores

Veja no site do SINESP a galeria de fotos da nossa grande festa de final de ano.

Agenda e calendário 2017 iniciam a
comemoração dos 25 anos do SINESP

Filiadas com a agenda 2017 do SINESP

T

Parte da equipe do SINESP empenhada no trabalho de produção, separação e envelopamento para distribuição da agenda aos filiados

oda equipe do SINESP se uniu para produzir

momentos que marcaram nossa história.

pelo SINESP, e esta produção exemplifica isso.

um calendário e uma agenda diferenciados

Ao longo do ano serão programadas atividades especiais
relacionadas aos 25 anos, e um livro com um perfil do
Sindicato e a história deste período está em fase final de
produção e será lançado até a data do aniversário, 26 de
setembro. A preservação da memória é muito valorizada

Parabéns a todos nós que fazemos parte e ajudamos
a construir nossa entidade representativa dia a dia, nas
lutas, eventos, encontros, cursos, confraternizações,
festas e, sobretudo, nas inúmeras demonstrações de
amizade e companheirismo.

para 2017, como parte da celebração dos 25

anos de existência do Sindicatos dos Gestores Educacionais do Município. Os filiados já estão recebendo
seus exemplares personalizados, com lembranças de
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CFCL: um ano de convívio, cultura e lazer

Ao término do seu primeiro ano
de funcionamento, o Centro de Formação, Cultura e Lazer do SINESP
se consolida como espaço privilegiado de aprendizado e convívio.

A festa de confraternização dos
cursos deste ano teve os Professores
encarregados de fazer as apresentações. O Maestro Josué, do Coro
Novas turmas e novos projetos
do SINESP, cantou e tocou divinamente. Os Professores Marcos, para os filiados virão em 2017.
de espanhol e Amanda, de inglês, Serão todos bem-vindos para o
trouxeram textos inspiradores, convívio alegre e dinâmico que
convidando a plateia à reflexão. o CFCL do SINESP proporciona.
Vaneri (Danças
Circulares) e
Keith (Pilates)
se encarregaram da dança e
do movimento,
sempre propícios à consciência corporal.
Luciana, repreO grupo do curso de espanhol com o Prof. Marcos
sentando os alunos, apresentou-se lendo uma
comovente carta
a Papai Noel.
O Presidente
do SINESP, Luiz
Carlos Ghilardi,
congratulou-se

Fotos: Equipe do CFCL-SINESP

com todos pelo êxito deste ano
profícuo de trabalho no CFCL
e deu ênfase à atuação dedicada
das Dirigentes Alairse Vivi, Marilva Gonçalves e Norma Lúcia
Andrade dos Santos, que muito
contribuíram para o sucesso do
CFCL no ano que termina.

Um dos grupos de Inglês com a Teacher Amanda

Atividade de Danças Circulares envolveu os alunos e todos os participantes da Confraternização

Parte das vozes do nosso Coro com o Maestro Josué

Keith orienta os praticantes de Pilates

Alunos do curso de italiano

Um dos grupos de fotografia do ano, com o Prof. João Santos
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