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Roberto Ciccarelli Filho
Presidente SINTRAMEM

REPRESENTAÇÃO
C a t e g o r i a  p r o f i s s i o n a l : 
Professores Substitutos de Educação 
Básica I, Professores Substitutos 
de Educação Básica II, Professores 
Titulares de Educação Básica I, 
Professores Titulares de Educação 
Básica II, Coordenador Pedagógico, 
Assistente de Direção, Diretores de 
Escolas, Supervisores de Ensino, 
Dirigente de Creche, Auxiliar 
Operacional da Educação I, Auxiliar 
Operacional da Educação II, da   
rede municipal de ensino público    
de São Vicente.

Em  1988, os Servidores Públicos 
conquistaram o direito de se organizar em 
sindicatos e até esse momento  podiam 
formar somente associações de cunho 
cultural ou recreativo.

No município de São Vicente não foi 
diferente e teve sua associação fechada e 
seus membros perseguidos, pois associação 
não tem as mesmas garantias que um 
sindicato possui, como por exemplo 
a estabilidade de seus membros, visto 
que mesmo após o fi m do mandato, os 
dirigentes sindicais não podem sofrer 
represálias após os movimentos, embora 
sejam responsabilizados por todos os atos 
dos mesmos.

No ano de 1989, foi fundado o 
Sindicato dos Servidores Públicos de São 
Vicente e uma vez que TODOS SOMOS 
SERVIDORES a luta era comum. 

Ao longo dos anos, o professor sempre 
foi uma categoria diferenciada, pois 
possuía e ainda possue especifi cidades na 
carreira. A partir de 1996, com a criação 
do FUNDEF, passou a receber verba 

complementar para a Educação com um 
percentual para pagamento dos salários do 
quadro do Magistério. Isso acentuou ainda 
mais a diferenciação das outras categorias 
do Serviço Público.

Com a criação do FUNDEB em 2007, 
que tem como objetivo destinar mais 
dinheiro para a Educação, os percentuais 
para pagamentos de salários também 
aumentaram. Isto já apontava um 
tratamento diferenciado dentro do próprio 
SINDSERVSV, uma vez que esse fundo 
permitiu uma recuperação salarial a partir 
de 2009, para que se atingisse a média 
salarial da região.

A aprovação do Estatuto do Magistério 
em 2015, com as especifi cidades da categoria 
e o Plano de Carreira do Magistério são 
refl exos de uma diferença cada vez mais 
crescente em relação às outras categorias.

A ideia de separação é antiga e por 
diversas vezes o SINDSERVSV, ao longo 
de sua história, foi levado a travar processos 
judiciais contra aventureiros locais e de 
outros municípios que pretendiam invadir 
sua base não só em relação a Educação, 
mas outras categorias também.

Porém, se olharmos a rede de Educação 
de São Vicente, a maior da região, hoje 
comportando diversas situações  e em 
crescimento nos últimos vinte anos, 
podemos referendar:

• em 1996 a rede possuía 08 EMEFs 
• em 1997, com a municipalização, a 

rede cresceu cerca de 500% 
• nos anos seguintes as creches 

passaram de 06 para 82 unidades, 
• hoje temos mais de 2600 professores 

com mais de 40 mil alunos.
Juntando tudo isto ao anseio da categoria 

em ter seu próprio sindicato, os professores 
do SINDSERVSV em conjunto com  
professores da rede em dezembro de 2010 
fundaram o Sindicato do Magistério de São 
Vicente, sendo hoje uma realidade que vem 
para somar esforços e manter as conquistas 
que conseguimos ao longo destes anos 
através do SINDSERVSV, iniciando assim,  
processos de novas conquistas fortalecendo 
e valorizando o Educador de São Vicente.

O processo de regularização do Sindicato 
da Educação o SINTRAMEM foi longo e 
demorado. Agora, estamos batalhando para 
criar corpo e estrutura junto a categoria 
para estabelecermos de forma democrática 
e consciente um caminho para conquistas e 
manutenção de direitos.

Entendemos que a entidade sindical 
SINTRAMEM deve ser maior que as 
pessoas, visto que o sindicato não é feito 
somente pela sua diretoria; ele é formado pelo 
conjunto “diretoria 
mais categoria”                                                         
para que as decisões 
sejam tomadas de 
forma democrática e 
atendam os interesses 
coletivos da classe.
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O dia do CAOS - 13/02/2016
Atribuição - Começou com várias 

queixas e questionamentos por parte dos 
professores presentes: listas divulgadas 
erroneamente, classifi cações questionáveis, 
vagas aparecendo somente no dia e que                                                                    
não existiam anteriormente, vagas que não 
apareceram, banca que não sabia esclarecer 
aos questionamentos, informações e 
orientações desencontradas entre a própria 
equipe da Seduc. 

Enfi m, uma sucessão de erros, lapsos e 
equívocos que foram se agravando durante o 
dia de sábado que culminou com o incrível 
e inadmssível atraso, com espera de mais de 
09 horas na atribuição, causando extrema 
indignação, exaustão e desconforto para 
TODOS os participantes, pois o que mais tem 
se ouvido por parte dessa gestão é a palavra 
COOPERAÇÃO, JUSTIÇA e RESPEITO.

Na realidade, tudo isso foi o que realmente 
faltou neste dia. E mais: não foi disponibilizado 
água, lanche, limpeza de banheiro, cadeiras 
sufi cientes, ou seja, o mínimo de conforto 

para todos os professores que permaneceram 
até as 06h40 do domingo (14/02/2016) dentro 
da EMEF Fernando dos Reis.

Ressaltamos que, por mais de uma vez, 
nós do SINTRAMEM enquanto entidade 
de luta e representante de fato e de direito 
da categoria, solicitamos que a Senhora 
Secretária revisse seu posicionamento em 
relação ao Art. 26 do Estatuto do Magistério, 
as regras de aplicação, critérios, e os riscos 
que corria ao fazer todo esse processo        
dessa maneira.

Portanto, não pode se eximir das 
responsabilidades e, em entrelinhas, culpar 
professores, diretores e gestões passadas, uma 
vez que aceitou o cargo com o bônus e com os 
ônus, sobretudo com suas responsabilidades, 
visto que suas decisões 
atingem decisivamente 
a vida de cerca de 2.600 
professores e quase 50 
mil alunos.

Márcio Batalha

TENTANDO EXPLICAR O INEXPLICÁVEL

Enquanto educadora, vejo com 
ressalvas as constantes mudanças de 
Secretários nesta pasta, visto que no 
período de três  anos de governo, houve 
a presença de cinco  Secretários de 
Educação no município de São Vicente.  
Um aprovou o Estatuto do Magistério, 
outro fez o Decreto de Atribuição. Um 
começa o processo de atribuição, outro, 
fi nalmente, fez acontecer esse processo.

O vínculo não foi formado apesar das 
boas intenções de alguns, transparecendo 
pouco interesse na prática para com os 
nossos professores, alunos e funcionários.

As alterações de normas e regras, 
e constantes trocas de servidores 
municipais e funcionários indicados 
nos departamentos e diretorias da 
secretaria criaram, em muitos momentos, 
desconforto, insegurança e, sobretudo, 
instabilidade tanto no segmento 
pedagógico como administrativo. Isso 
gera interpretações diversifi cadas entre os 
que comandam nossas unidades escolares, 
visto que praticamente a rede toda                
foi alterada.

Estamos no ano letivo de 2016 e 
passados três anos de gestão governamental 
nada ou pouco se percebeu em relação aos 
objetivos e metas da pasta educacional.

Que haja determinação e prática mais 
efetiva para que os professores sejam 
realmente abraçados da 
maneira que merecem. 
Isso, naturalmente, dará 
refl exo no sucesso de 
nossos alunos.

A importância da 
estruturação na 

Secretaria de Educação

Ângela Caetano

• Equiparação do valor da hora 
aula de PEB 1, PAEB 1, PEB 2 e PAEB 2

• Bônus 14º- critérios para o ano 
de 2017

• Regulamentação das funções 

• Equiparação do valor da hora 
aula de PEB 1, PAEB 1, PEB 2 e PAEB 2

• Bônus 14º- critérios para o ano 
de 2017

• Regulamentação das funções 

Bandeiras de luta
gratifi cadas pedagógicas (art.5º / IV / Lei 
806/2015)

• Formação de Comissão de 
Legislação com membros da SEDUC e 
SINTRAMEM

• Decreto normatizando a atribuição 
de aulas e classes 2016/2017

• Criação de cargos livres para 
promoção

• Concurso Público para nomeação 
de funcionários que atuam nas unidades 
escolares. 

• Índice de reajuste de 9,9% de 
reposição salarial e 5% de aumento real.
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Voz do Educador

Edna Silva Cruz Storino - 
Coordenadora Pedagógica: “A 

criação do SINTRAMEM vem atender 
os anseios e demandas da categoria. 
Parabenizo ao Sindicato dos Professores 
pelo empenho e dedicação na resolução 
de problemas que tanto afl igiram 
os professores nos últimos dias.        

Parabéns, SINTRAMEM!”

Profª Ana Carolina Santos: 
“Diante de tantos anseios e dúvidas, 

o SINTRAMEN esclarece e nos deixa 
seguros! Fui muito bem atendida e 
tive o total apoio! Passamos por esses 
dias por uma grande falta de respeito, 
onde o processo de atribuições de 
aulas durou horas. Obrigada a todos do 
SINTRAMEN pelo apoio esclarecedor 

dos meus direitos!”

Ser representado por um sindicato 
forte é o sonho de todo trabalhador, mas,       
como construir a nossa entidade dentro 
deste conceito? 

Primeiramente precisamos entender 
que o sindicato é o principal, se não 
o único, instrumento de defesa dos                       
interesses profi ssionais, econômicos, 
sociais e políticos que os trabalhadores têm 
a seu favor. 

Organizar a categoria para garantir 
melhorias salariais, melhores condições 
de trabalho e qualidade de vida são as 
principais tarefas a serem desenvolvidas 
pela entidade sindical. Porém o sucesso 
dessa jornada só acontece quando a 
consciência da classe aponta para a ação 
coletiva e unidade da categoria. 

Dessa forma o segredo da força está no 
simples entendimento de que o sindicato é 
o conjunto da categoria, e a participação 
consciente de todos dá a consistência 
necessária para enfrentamos às batalhas e 
conquistarmos as Vitórias.

Seja protagonista dessa história, vamos 
construir junto um sindicato cidadão.

FILIAÇÃO:

Estamos iniciando nosso processo          
de fi liação.

 Para se tornar associado e gozar de 
todas as prerrogativas estatutárias, você 
só precisa preencher o requerimento                 
de fi liação com um dos nossos diretores             
e aguardar.

A mensalidade só será descontada após 
a conclusão dos trâmites administrativos 
junto à prefeitura Municipal de São Vicente.

CONSELHO DE REPRESENTANTES
Em breve estaremos promovendo 

eleição para o Conselho de Representantes 
com o objetivo de ampliar a participação da 
rede nas decisões da entidade.

Nasce uma nova força na Cidade

Educador: não se sinta só! 
Procure o sindicato

Profª Tânia Mara: “Sou da 
opinião que quanto mais melhor e 

no momento histórico que vivemos na 
educação desse município, pede que haja 
sim, muitos em defesa do professor. Aos 
professores desejo que entendam que há 
liberdade para escolher quem queremos 
que nos represente. Ao SINTRAMEM 
desejo que venha com força, que faça 
a diferença com categoria e alto nível, 

como merecemos.”

Profª Rosangela Justino Coutinho: 
“Quando o SINTRAMEM fi nalmente 

saiu do papel, da minha parte, acredito   
que vai dar certo e espero que os 
professores partilhem desta minha 
expectativa. Tenho que depositar fé 
neste novo sindicato, onde espero dizer                

QUE ME REPRESENTA!!!”

SEJA  FORTE  SEJA  SINDICALIZADO!


