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SINESP defende aulas presenciais só em 2021
A impossibilidade de reabrir
escolas neste ano é um fato
que leva o SINESP a compor
com várias frentes de luta em
defesa da saúde e da vida de
educadores e educandos!

O

inquérito sorológico com alunos da
RME não deixa dúvidas. Ele achou
18,3% de infectados, 69,5% deles
assintomáticos e 25% do total convivendo
com pessoas com 60 anos ou mais.
Trazê-los de volta às salas de aula agora,
sem o controle da doença, sem vacina e medicamento comprovadamente eficiente para
evitar mortes tornaria as escolas ambientes
de ampliação das taxas de contágio. Mesmo
assim o prefeito anunciou novo inquérito
para setembro, para embasar sua decisão.
Deve-se considerar também a expectativa da
Organização Mundial de Saúde, de disponibilização de vacinas seguras em meados
de 2021 e vacinação de no máximo 20% da
população até o final do ano. É pouco para
afirmar, inclusive, que no começo do ano
já haja segurança para reabrir as escolas.
Mesmo se as medidas de segurança forem
tomadas com eficiência, se os problemas
estruturais apontados pelo Retrato da Rede
e pelos Gestores em lives com a SME forem
equacionados, se a falta de profissionais
for resolvida, seria impossível evitar a
proximidade das crianças, o toque, a troca,
a retirada das máscaras e a convivência
entre educadores e alunos longas horas.

SINESP na luta
Busca a unidade dos Sindicatos, garantia
de diálogo e negociação com a SME, impulsionou o comitê de crise da educação na
Câmara Municipal e firma parcerias, como
a construída com o CRECE para lutar pela
volta das aulas presenciais só em 2021,
quando houver garantia de segurança.

SINESP promove organização
com reunião online de RELTs
A pandemia e o isolamento trouxeram dificuldades para a
categoria debater demandas e se organizar para defender
direitos e condições de trabalho. Mas os problemas avolumam
e a luta não pode parar. Para tanto o Sindicato realizou reuniões
de RELTs em salas virtuais nos dias 04, 06, 11, 13 e 18 de agosto.
Assim como as de Conselheiros,
realizadas de 27 de maio a 5 de junho,
as reuniões com os Representantes dos
Locais de Trabalho foram divididas em
blocos para facilitar a participação e
as manifestações dos representantes,
a interação e o levantamento das demandas da categoria.
Os objetivos da Diretoria foram
manter todos informados, organizados
e unidos, praticar a escuta, a interação
e o diálogo, levantar a situação das
escolas, as demandas e reivindicações

da categoria e definir ações a serem
encaminhadas e implementadas.
As questões levantadas resultam das
preocupações, angústias e observações
acerca do trabalho e das condições das
escolas e foram formalizadas como
propostas, denúncias e reivindicações
e encaminhadas pelo Sindicato em
discussões no Comitê Emergencial
da Educação, nas Mesas Setoriais de
Educação, em debates no Fórum das
Entidades e em ofícios enviados à
SME solicitando medidas e soluções.

SINESP Diálogos – SINESP Formações

ENCONTRO DE APOSENTADOS em
formato virtual terá proximidade,
cultura, formação e alegria!
O SINESP Formações tem programação
prevista para abordar as questões Indígena e da
Consciência Negra no Brasil, em outubro e novembro
Veja no verso...

FUNDEB

permanente é
vitória de uma
luta encampada
pelo SINESP

Em defesa da Educação Pública,
o SINESP entrou na batalha pelo
FUNDEB permanente e maior
desde o início, com ações em
São Paulo e em Brasília!

A

aprovação do novo FUNDEB
na Câmara e no Senado foi uma
vitória da luta dos Educadores,
seus Sindicatos e organizações da sociais.
O SINESP esteve na luta desde o princípio, em ações e atos em São Paulo e em
Brasília, e confraterniza-se com toda categoria que esteve comprometida durante
as mobilizações.
Agora o projeto aprovado vai à sanção do
governo. Como vieram dele os principais
ataques durante a tramitação, espera-se
que ele não retome iniciativas como
a tentativa de derrubar o CAQ (Custo
Aluno Qualidade), mecanismo de padrão
de qualidade que permitirá a estudantes,
famílias e educadores cobrar do poder
público as condições adequadas de ensino,
ou tente desviar verbas para programas
de assistência social ou para pagamento
de salários dos aposentados.
O SINESP chama toda a categoria a
permanecer alerta até o final. Acompanhe
todos os passos dessa luta no portal do
Sindicato e participe da pressão.

2

ESP
S INJornal

Expediente
Jornal do SINESP é uma publicação
do Sindicato dos Especialistas
de Educação do Ensino Público
Municipal de São Paulo.
Responsabilidade da diretoria.

Diretoria

Presidente:
Luiz Carlos Ghilardi
Vice-Presidente:
Maria Benedita de Castro de Andrade
Secretário Geral:
João Alberto Rodrigues de Souza
Vice-Secretária Geral:
Maria Cristina Ribeiro
Diretora de Administração
Financeira:
Rosalina Rocha de Miranda
Vice-Diretor de Administração
Financeira:
Rinaldo Sérgio Leite
Diretora p/ Assuntos de Legislação
e Defesa dos Direitos dos Filiados:
Egle Prescher Iaconelli
Vice-Diretora p/ Assuntos de
Legislação e Defesa dos Direitos
dos Filiados:
Letícia Grisólio Dias
Diretora de Eventos Educacionais:
Rosana Capputi Borges
Vice-Diretora de Eventos
Educacionais:
Denise Regina da Costa Aguiar
Diretor Cultural:
Norma Lúcia Andrade dos Santos
Vice-Diretor Cultural:
Rui Ferreira da Silva Junior
Diretor de Imprensa:
Christian Silva Martins de Mello Sznick
Vice-Diretora de Imprensa:
Márcia Fonseca Simões
Diretora de Políticas Sociais:
Maura Maria da Silva
Vice-Diretor de Políticas Sociais:
Getúlio Marcio Soares
Diretor de Organização Sindical:
Ana Maria Dünkel Bonalumi
Vice-Diretor de Organização Sindical:
Janete Silva de Oliveira

Conselho Fiscal
Titulares: Aparecida Benedita Teixeira, Eliana Mandarino Garcia Bonastre,
Marcia Helena Gargiulo Krause
Suplentes: Douglas Eduardo Rosa,
Flordelice Magna Ferreira, Daniel
Aparecido Teles (licenciado)

Produção
Imprensa SINESP: José Bergamini (Jornalista
responsável - MTB 23.668), Priscila Miranda
(MTB 25.183), Jéssica Alves, Jezz Chimera (estagiária) e Christian Silva Martins de Mello Sznick
(Diretor) Impressão: Formacerta (2081 6000)
Tiragem: 7.200 exemplares

Conhecimento / Cultura / Qualidade de Vida / Lazer

Próximos e fortalecidos na pandemia

O

distanciamento e o isolamento são consequências da pandemia e necessários
para combatê-la. Mas precisam ser contornados, porque são fonte de solidão, tristeza e
até adoecimento mental. Para isso as ferramentas
digitais oferecem possibilidade. O CFCL-SINESP
inovou e as usou para manter sua programação, com
atendimento de qualidade aos filiados aposentados
e ativos em formação, cultura e lazer.

As atividades online ampliaram o
número de filiados atendidos:

●Aulas de idiomas: inglês, espanhol, francês e italiano.
●Encontros do Clube de leitura, do Cine Debate e
do Música em Debate.
●Aulas de Pilates, Yoga e Tai Chi Chuan.
●Worshops de tecnologia (WhatsApp Web,
videoconferências, segurança digital, Youtube).

Cursos Online para todos:

●Comunicação, empatia e colaboração na prevenção
e resolução de conflitos ●Extensão Universitária e
Aperfeiçoamento ●Estudo e práticas curriculares em
Direitos Humanos: o ambiente escolar e as redes de
proteção ●Tecnologias de comunicação: relações
éticas nas práticas pedagógicas e de gestão escolar
●Política educacional e financiamento da educação:
temas inspiradores no currículo da cidade.
●CURSO EAD com inscrições abertas: Educar para
práticas antirracistas e valorização da diversidade
200 vagas - Homologação em andamento - Inscrições
06/10 a 13/10 - Período de realização: 26/10 a 28/11

Debate em alto nível
As lives do SINESP já trouxeram
temas relevantes e prementes
para a categoria e debatedores
respeitados, como:

●O Dr. em Direito do Estado Dimitri Sales.
●A primeira Diretora trans de uma escola pública
Paula Beatriz.
●O analista político Antônio Augusto de Queiroz.
●O Dr. Gonzalo Vecina Neto.

Endereço

●O Prof. Dr. Luiz Carlos de Freitas.

Sede: Rua Líbero Badaró, 158, 21º andar, Centro,
São Paulo/SP, CEP 01008-904, fone 3116 8400
CFCL: Pça. Dom José Gaspar, 30, 3º andar Centro,
São Paulo/SP, CEP 01047-010, fone 3255 9794
sinesp@sinesp.org.br - www.sinesp.org.br

●A Drª em microbiologia Natália Pasternak.

WhatsApp (11) 3116-8400

Setembro/2020

●A Drª em Psicologia Vera Iaconelli.
●O Dr. Em Economia Ricardo Sennes.
●O Filósofo e Educador Mário Sérgio Cortella.

Encontro de aposentados online

A

s lives do SINESP, transmitidas pelo
Youtube e pelo Facebook, foram
inovações que agregaram qualidade na
ação sindical, informativa, formativa e
política e vieram para ficar com o SINESP
Diálogos e o SINESP Formações.

Programação do Encontro
Palestra virtual - 24/09 às 15h00

Covid, longevidade e qualidade de vida

Com o Dr. Alexandre Kalache,

Nesse formato, o SINESP programou o
Encontro de aposentados deste ano para
24 de setembro.

Médico gerontólogo e epidemiologista,
referência internacional quando o assunto
é envelhecimento e longevidade.

Será um momento de encontro, carinho,
acolhimento, formação e diversão, imprescindível nesse momento difícil para todos,
com distanciamento, isolamento e solidão.

Confira a programação
completa no
Portal do SINESP!

SINESP Formações abordará
questões dos indígenas e raciais

E

m outubro o SINESP Formações trará
palestra formativa com um representante da resistência indígena brasileira.
Ele trará história, cultura e lutas dos povos
originários do território nacional.
Em novembro terá vez a resistência e a
luta antirracista. Será a forma do SINESP
celebrar o Mês da Consciência Negra
como informação e formação sobre as

mazelas do racismo estrutural no país, herança dos 380 anos
de escravidão, que deixaram marcas,
ideologias, costumes e discriminações
profundas, camuflados pela disseminação da ideia de democracia racial.
Acompanhe a programação de dia,
horário e forma de participação no
portal do SINESP.

Governo e vereadores governistas impõem
aprovação da Lei 17.437 ( PL 452/20)
Com terceirização e contratação emergencial na educação
Sob a justificativa de estabelecer “as
condições e planejamento necessários para
que, quando a Saúde definir a possibilidade
de volta, dar segurança para a comunidade
escolar”, a prefeitura impôs um PL que
amplia a privatização da educação infantil
e dos contratos precários de trabalhadores,
prejudica a carreira e os concursados.

tucionais pela procuradoria da Câmara.

O projeto foi aprovado por 32 vereadores governistas (17 votaram contra e 6 se
abstiveram) com vários itens inaceitáveis,
inclusive alguns considerados inconsti-

Entre nessa luta com o SINESP e na
denúncia dos 32 vereadores que aprovaram Lei, do prefeito e do secretário!
QUEM VOTOU NÃO VOLTA!

A luta continua contra a implementação
das cláusulas dessa lei, pela efetivação
dos concursos e das chamadas, fortalecimento da carreira, valorização dos trabalhadores da educação, pela ampliação
da rede própria e fim da terceirização e
da privatização!

