
dição 06 /  Setembro - 2018

A ”Campanha Sócio Amigo” foi 
finalizada no dia 27 de agosto de 
2018.
A ganhadora é a Professora 
Cláudia França Gomes que 
indicou 5 (cinco) novos sócios 
para o Sintramem (item 8 do 
regulamento).
Receberá como prêmio, uma 
viagem com acompanhante 
para Porto de Galinhas/PE.
A premiação inclui passagem 
aérea, hospedagem com café 
d a  m a n h ã  e  t r a n s l a d o 
aeroporto/hotel/aeroporto (item 
3 do regulamento).
Estaremos acompanhando. 
Aguardem nova campanha!

SÓCIO AMIGO

Já contamos com agendamento para 
Psicóloga, através do site ou tel: 3467.1375

DIA DO PROFESSOR

Já está marcada a data para a nossa comemoração do 

DIA DO PROFESSOR / 2018.

Será um jantar no dia 11 de outubro, quinta feira: Porco no Rolete.

Estaremos divulgando o local e reservas para os convites.

O associado terá um convite free e caso queira levar acompanhante 

o valor será definido.
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Desde o ano passado o sindicato vem cobrando incansavelmente a 
realização da prova de promoção, houve momentos que tudo indicava 
que a prova não ocorreria e muitas pessoas afirmavam que esta política 
não mudaria.
Ignorando todo este falatório trabalhamos com uma certeza, pois era 
vontade nossa e do prefeito que empenhou sua palavra. Pode parecer 
pouco, mas para nós bastava.
A vontade de que a prova acontecesse era tanta que muitas coisas nos 
escaparam durante o processo, e hoje, depois da homologação e com 
tudo pronto para acontecer, começamos a refletir e avaliar toda esta luta, 
chegando a conclusões desanimadoras.
Poucos acreditaram, poucos lutaram junto, poucos enxergaram a 
importância deste processo e pior: muitos torceram para não acontecer, 
muitos trabalharam e ainda trabalham para não acontecer, muitos 
preferiram desqualificar o processo e inventar boatos.

Muito mais me surpreende aqueles que trabalham para não acontecer, 
porque “acreditam” que o professor efetivo, o coordenador pedagógico 
efetivo, o assistente de diretor efetivo e o diretor efetivo tornar-se-ão 
servidores públicos “vagabundos”, pelo simples fato de se tornarem 
efetivos de cargos. É o que parece...
A estes, que acreditam nesta propaganda perversa e desleal, posso 
garantir que isto não é a verdade, mas o apelo do desmonte do serviço 
público faz com que muitos acreditem nisto e se não começarmos a reagir, 
todos as nossas conquistas serão retiradas.

Não podemos dar valor ao que perdemos. 
Devemos preservar e avançar sempre!

      

Qual seria o real interesse destas pessoas que 
estão contra a carreira do magistério?

Que interesses estas pessoas tem em manter uma 
situação irregular fora da legislação, uma vez que estes 
cargos após a homologação da prova tornam-se de 
“efetivo exercício” e, portanto, não podem ser ocupados 
por designações?
Custo a acreditar que o desconhecimento do serviço 
público seja tão grande por parte destas pessoas, que 
por interesses próprios trabalham para manter 
irregularidades, arriscando a credibilidade jurídica do 
município.

Presidente Sintramem
Roberto Ciccarelli

A CARREIRA DO MAGISTÉRIO E O P.S.P.I / 2018



Realizamos no dia 30/08/18 (5ª feira) a posse do Conselho de 

Representantes e a eleição do presidente do conselho.

O evento aconteceu na sede do Sintamem com a presença da 

Diretoria do sindicato, sendo eleita como presidente do 

Conselho a Profª Maria Inez Chaves, por unanimidade.

O trabalho agora será de parceria! 
Desde o mês de junho de 2018 estamos trabalhando para a 

composição deste conselho. Eleições:
· Câmara Plena: 28/06/2018

· Câmara Setorial: 03/08/2018

A Diretoria do Sintramem e o Conselho 
de Representantes, juntamente com o 
seu presidente Sra. Profª Maria Inez 
Chaves, estarão juntos e engajados em 
prol dos direitos e anseios do magistério 
vicentino.

!ComTodosPorTodosParaTodos!

Maria Inez Chaves e Roberto Ciccarelli

Conselheiros

‘‘NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS’’

25% de desconto à vista.
20% de desconto para 

cartão de crédito parcelado em até 10x.
15% de desconto para pagamento em 

folha em até 10x.
Assistência gratuita em 

troca de plaquetas e parafusos.
   

NOVOS CONVÊNIOS

FILIAÇÃO
Para efetuar a filiação, o novo sócio deverá 
comparecer ao SINTRAMEM, com RG, Holerite e 
foto para a carteirinha.

Contamos agora com 
a parceria da 

escola de idiomas 
CCAA.

30% de desconto no 1º semestre,
e 20% de desconto nos demais, 

para Sócios e dependentes. 
Polos de Praia Grande, Guarujá e Cubatão.

Demais convênios, consulte nosso site www.sintramem-sv.org.br

www.sintramem-sv.org.br       sintramem.sv@gmail.com        /sintramem.sv

Há muito tempo que a mídia trabalha contra os poucos direitos que 
temos como classe trabalhadora do magistério. 
Não vamos nos posicionar perante uma cena de uma emissora 
tendenciosa e que mostra sua cara perversa a todo instante?
Como golpe fatal e com o propósito de nos baratear ainda mais, 
ataca nossos direitos constitucionais quando passam a 
responsabilizar nossa estabilidade no serviço publico como se isso 
fosse a causa do desastre e falência do ensino no Brasil.
Temos plena consciência das mazelas do estado brasileiro, dos 
desmandos provocados pelos cargos de confiança, nomeando 
pessoas sem preparo e qualificação, mas com poder de mando! É 
isto que enfrentamos durante toda nossa carreira.
Temos a convicção de quais rumos a educação brasileira deve tomar, 
mas não somos ouvidos; somos desprezados, desrespeitados e 
acusados pelo fracasso dos que nos impõem metas, caminhos tortos 
e total desconhecimento da educação brasileira.
Desconstruir todo este processo deve ser a prioridade das entidades 
que defendem a educação e por isto propomos uma discussão 
nacionalorganizada e dirigida por professores.

O FUTURO QUE A MÍDIA QUER                                       CONSELHO DE REPRESENTANTES                                                               


