
MENSAGEM FIM DE ANO

‘’Deixe para trás tudo que não deu certo e 

abra caminho para um ano novo cheio de 

sucesso e novas conquistas!

Feliz Ano Novo! ‘’
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO MAGISTÉRIO
E NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

um novo sentido, É Natal. 

Sempre que você se olha 

"Sempre que duas pessoas se perdoam mutuamente, É Natal. 

Sempre que você mostra compreensão para com seus filhos, É 

Natal. 

Sempre que você ajuda a alguém, É Natal. 

Sempre que alguém se decide a viver honestamente, É Natal. 

Sempre que nasce uma criança, É Natal. 

Sempre que você experimentar dar a tua vida 

com os olhos do

 "coração", com um sorriso nos lábios, 

É Natal, pois nasceu o Amor, pois nasceu a Paz, pois nasceu a 

Justiça, pois nasceu a Esperança, pois nasceu a Alegria, Pois 

nasceu Cristo, Nosso Senhor! 

Desejamos um futuro feliz para todos e não só um Feliz Natal.

Mas que possamos fazer de nossos dias um Natal Feliz...!

EVENTOS 2018
Apresentação do Plano de Trabalho Dia 05/05 - SINTRAMEM

Festa da Tainha 27/07 - SINTRAMEM

Posse do Conselho 30/08 - SINTRAMEM

Jantar Dia do Professor 11/10 - Ilha Porchat Clube

Cinema 07/06 Roxy - Brisamar 

Alguns dos Nossos Convênios - Mais informações pelo Tel.: 3467-1375 ou pelo site sintramem-sv.org.br



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

Gratidão, essa é a palavra que expressa meu sentimento pela linda viagem 
proporcionada pelo Sintramen através da campanha Sócio Amigo...
Vivenciamos momentos únicos de lazer e de enriquecimento com a cultura do 
nosso Nordeste
Gostaria de enaltecer a atenção dispensada pelos diretores antes, durante e após 
a chegada da viagem. Organização é a palavra de ordem
Parabéns pela iniciativa!
A

CLAUDIA FRANÇA / VENCEDORA DA CAMPANHA SÓCIO AMIGO 2018

Agradeço ao Sintramem pela promoção do Sócio amigo. Tive a oportunidade de 
acompanhar a vencedora Cláudia França e agradeço a linda viagem a nós 
proporcionada, conhecer Porto de Galinhas foi uma concretização de um sonho.
Agradeço de coração ao Sintramem por tanto carinho e cuidado antes, durante e 
após a chegada da viagem e faço votos que as promoções continuem para que 
mais pessoas tenham a oportunidade de usufruir de momentos ímpares e 
inesquecíveis como eu e minha companheira de viagem vivenciamos.
A

  ROSENEIDE OLIVEIRA / ACOMPANHANTE

A ”Campanha Sócio Amigo” foi finalizada no dia 27 de agosto de 2018 e a ganhadora 
foi a Professora Cláudia França Gomes, da EMEF José Meirelles. 
Recebeu como prêmio uma viagem com acompanhante para Porto de Galinha/PE.
A premiação incluiu passagem aérea, hospedagem com café da manhã e translado 
aeroporto/hotel/aeroporto.
A viagem aconteceu no período de 21 a 27/11/2018. Abaixo, depoimento das 
“ganhadoras” e fotos.
Aguardem nova campanha para o ano de 2019.

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

PARABÉNS aos promovidos para DIRETOR DE ESCOLA que agora são 

EFETIVOS DE CARGO e antes eram ‘’apadrinhados’’.

Lembro a todos, que juntos com essa efet ivação vêm as 

responsabilidades: os projetos passarão a ser por tempo indeterminado e 

não mais a cada quatro anos, o que dentro de uma Gestão Democrática 

fica determinado que: do Auxiliar de Serviço Básico ao Diretor de Escola 

TODOS são uma única equipe respondendo à SEDUC e 

conseqüentemente ao Senhor Prefeito.

PARABÉNS também aos promovidos para ASSISTENTE DE DIREÇÃO, 

COORDENADOR PEDAGÓGICO e PEBs, possibilidade esta que 

aconteceu através da promoção para Diretor de Escola como um efeito 

cascata.

Este tempo que começa agora, demorou a chegar, mas se concretizou 

com a PROMOÇÃO para PEB II no dia de hoje.

Nos últimos dois anos a Diretoria do SINTRAMEM deu 100% de 

dedicação e empenho para que a PROMOÇÃO acontecesse como 

aconteceu: não mirando somente os cargos de Diretores de Escola, mas 

zelando para que a carreira atingisse todos os cargos acima citados.

Esse empenho não servirá de nada se o retorno da categoria não 

acontecer. Diante do que se apresenta para um futuro bem próximo, 

precisaremos de força e muita união para enfrentarmos juntos: escola 

sem partido, perseguição aos professores, retirada de direitos e, além 

disso, continuar a luta diária para termos de volta o reconhecimento e a 

valorização merecida por esta profissão que forma as nações.

É hora de refletir e confiar. Participar e fortalecer seu sindicato, que com 

certeza é e será a única entidade que sempre estará ao seu lado.

Roberto Ciccarelli
Presidente do SINTRAMEM

SÓCIO AMIGO                                                               PALAVRA DO PRESIDENTE



· Campanha salarial de janeiro a abril
· Constituição do Conselho de Representantes
· Promoção Suporte Pedagógico e PAEBs
· Alteração do número de cargos para o Magistério
· Agilização nas incorporações pré concedidas e cessadas após retorno ao cargo de 

origem, que atingiram ativos e inativos
· Acertos de pagamento de substituições do Suporte Pedagógico e de PEBs/PAEBs
· Intervenções pontuais na Caixa de Saúde para atendimentos emergenciais
· Atendimentos pessoais e ou via telefone de associados e não associados para 

esclarecimentos de questões rotineiras do magistério
· Visitas nas Unidades Escolares e mediação de assuntos de interesse da categoria
· Celebração de convênios e parcerias para os associados 
· Eventos sociais
· Boletins Informativos
· Estudo permanente na revisão do Estatuto do Funcionário Público e do Estatuto do 

Magistério 
· Assembléia Geral Extraordinária (11/12): Pauta de Reivindicações /2019 na 

í n t e g r a  e m  n o s s o  s i t e  w w w. s i n t r a m e m - s v. o r g . b r  e  p á g i n a  d o 

facebook/sintramem.sv

Eleitos entre seus pares, o Conselho de Representantes foi constituído neste ano de 2018. 
A posse aconteceu dia 30/08/18 com a presença da Diretoria do SINTRAMEM, sendo eleita 
por unanimidade a Profª Maria Inez Chaves como Presidente do Conselho.
O trabalho será de parceria: juntos e engajados em prol do magistério vicentino.

                

A FORMAÇÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

Ana Cristina Santos Henriques
Aline dos Anjos

Alline Caetano Serafim
Angelusa Ribeiro dos Santos
Carmen Silvia Bueno da Silva

Claudia de França Gomes
Islena Ramos Pinto de Aguiar

Lady Daiane dos Santos Bastos
Luana  Thorlay Cunha

Márcia Gomes Almeida
Márcia Regina A. Gonçalves

Maria de Fátima Amorim Silva
Maria Inez Chaves

Marise Aparecida Firmino da Silva
Ruth Rios Braz

Sérgio Figueira Freitas
Simone Maria Garbin

Valdomiro Ribeiro da Silva

{
RELAÇÃO DOS 

CONSELHEIROS:

6. Reenquadramento salarial das Auxiliares Operacionais II

4. Reenquadramento da jornada de PEBs aposentados / paridade

8.          Equiparação do abono 441 para os professores 

5. Regulamentação do número máximo de alunos por salas/classes

3. Atendimento do artigo 64 do Estatuto do Magistério- adicional pecuniário
2. Equiparação da hora aula de PEB I e PEB II

7. Publicação dos Acúmulos de cargos

NÃO ATENDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO

1. Artigo 5º da LEI 896/2018- Plano de Recuperação Salarial 

EM  ANDAMENTO

1. Alteração do Estatuto do Funcionário Público
2.          Alteração do Estatuto do Magistério
3. Pagamento das rescisões dos aposentados na ADM anterior

ATENDIDOS

1. PSPI- Homologação em agosto/2018
2. Alterações do quadro de cargos de carreira do magistério

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

ALTERAÇÃO DE CARGOS OFERECIDOS NO MAGISTÉRIO

Situação:                                Anterior                           Nova

Situação:                                Anterior                           Nova

Suporte Pedagógico

Professor de Educação II

Cargo             Ref.            Qntd.          Cargo           Ref.              Qntd.
 
Diretor de                            45           Diretor de                               60
escola                                                escola

Cargo              Ref.            Qntd.          Cargo            Ref.           Qntd.
Prof.
Educação II
Ciência          h/aula             50
História          h/aula             50
Geografia      h/aula             50
Ed. Física      h/aula             50
Artes              h/aula            40
                                       

Prof.
Educação II
Ciência          h/aula             
História          h/aula             
Geografia      h/aula             
Ed. Física      h/aula            
Artes              h/aula          

60
60
60

130
120

CURTA A NOSSA PÁGINA: FACEBOOK/SINTRAMEM.SV

ITENS DA PAUTA 2017 - 2018                                               SÍNTESE DAS ATIVIDADES 2018


