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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Após pressão dos profes-
sores e Equipes Técnicas, 
no final do ano passado o 
governo começou a cumprir 
a Lei 752, criada em 2012, 
garantindo a alocação do 
Orientador Educacional nas 
Unidades Municipais de 
Educação que atendem alu-
nos de 0 a 3 anos. Conquis-
ta importante que só veio 
depois de um ano inteiro de 
reivindicação.

Fruto dessas mobiliza-
ções de 2014, em fevereiro 
foi oficializada a alteração 

do Estatuto do Magistério 
retirando a prova de aferição 
para a promoção dos Profes-
sores Adjuntos I e II. Outra 
conquista nessa alteração foi 
a garantia do décimo terceiro 
e férias correspondentes ao 
valor médio anual das horas 
pagas para substituições e 
horas-aula projeto a todos os 
docentes.

Com a retirada da prova 
de aferição, os professores 
foram a luta pelo Concurso 
de Promoção que finalmen-
te foi publicado (21/07). 

Lamentavelmente foram 
disponibilizadas poucas va-
gas, tendo em vista a enor-
me vacância de cargos do 
magistério (o que compro-
mete diretamente as condi-
ções de trabalho dos profis-
sionais). Por conta disso, o 
SINDSERV já protocolou um 
pedido para a retificação do 
Edital ampliando o número 
de vagas oferecidas "até o 
limite dos cargos vagos na 
carreira".

A pressão dos funcioná-
rios de escolas também sur-

tiu efeito. A Seduc garantiu 
que, esse ano, o Recesso Es-
colar para todos os trabalha-
dores das unidades de ensi-
no. Conquista parcial, já que 
os servidores reivindicam que 
o Recesso seja estabelecido 
em Lei (para não depender 
todo ano da boa vontade do 
chefe da pasta).

Outra conquista dos 
educadores foram as no-
meações de Professores 
Adjuntos I, Cozinheiros, Ins-
petores de alunos e Secre-
tários de Unidade Escolar 

(aprovados no Concurso 
Público de 2011, ainda em 
vigor) e as contratações 
de Professores Adjuntos 
de Educação Infantil pela 
Lei 650/90 (pois a lista 
para Educação Infantil já 
se esgotou) realizadas pela 
Secretaria nesse período. Po-
rém, ainda é muito aquém do 
necessário, causando gran-
de prejuízo aos professores 
e funcionários em relação 
às condições de trabalho e 
comprometendo a qualidade 
da Educação da cidade.

Conquistas do ano 
só aconteceram 

com participação!

 Para essas conquistas foram diversos atos e 
reuniões no gabinete da Seduc, relembre aqui: 
-10/02/15: Fruto das mobilizações do ano 
anterior, Seduc retira prova de aferição para a 
promoção dos Adjuntos;
18/03/15: Sindicato denuncia crise na 
educação no jornal Diário do Litoral; 
-28/04/15: Assembleia dos funcionários de 
escolas;
-29/04/15: Magistério faz assembleia;
-06/05/15: Ato unificado na porta da Seduc;
-19/05/15: Denuncia de falta de professores 
no jornal A Tribuna;
-22/05/15: SINDSERV denuncia ataques na 

Educação;
-25/05/15: Seduc divulga 
nomeações; 
-11/06/15: Secretaria marca 
reunião com servidores para 
tratar do Concurso de Promoção;
-16/07/15: Em reunião com SINDSERV e 
professores, Secretária promete acelerar 
Concurso de Promoção; 
-21/07/15: Concurso de Promoção 
publicado no Diário Oficial.

Matérias disponibilizadas no 
site: www.sindservsantos.org.br
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A Prefeitura nomeou, 

nos últimos dias, um total 

de 105 professores adjun-

tos I para atuação no en-

sino fundamental da re-

de municipal. Em breve 

estão previstas outras 10 

nomeações de professo-

res adjuntos I, sete de co-

zinheiros, cinco de se-

cretários escolar e 13 de 

inspetores de alunos, to-

talizando 140 nomeações 

de aprovados em concur-

so público.
Nomeados têm até 30 

dias para fazer os exames 

pré-admissionais, apresen-

tarem documentos e toma-

rem posse. Ainda outros 

47 professores adjuntos 

de educação infantil serão 

contratados emergencial-

mente (lei 650/1990), por-

que não há concurso vigen-

te para nomeações. 

RECOMPOSIÇÃO

As medidas visam re-

A Secretaria de Edu-

cação inscreve para 

o curso gratuito que a 

USP oferecerá sobre In-

cursões e Discussões 

sobre o Patrimônio. 

Serão 30 vagas des-

tinadas a professores 

da rede municipal e de-

mais interessados. A 

carga horária é de 30 

horas, com aulas se-

manais, das 9h às 13h, 

no Engenho dos Eras-

mos, ministradas pelo 

professores-doutores 

Rodrigo Christofolet-

ti eTathianni Cristini da 

Silva.
 Inscrições pelo e-

-mail seproje-seduc@

santos.sp.gov.br, aos 

cuidados de Adriana 

Negreiros, e deverão 

constar nome do inte-

ressado, instituição e 

telefone para contato.

Prefeitura abre inscri-

ções, de hoje a 3 de junho, 

para o Projeto Férias, des-

tinado a alunos que fre-

quentam o período integral 

na rede municipal. 

Projeto ocorrerá no re-

cesso escolar, de 13 a 22 

de julho, nas unidades po-

lo: Yara Nascimento Santini 

(Rua Fausto Felício Brusa-

rosco s/nº, Castelo); Lau-

rival Rodrigues (Avenida 

Brasil s/nº, Nova Cintra); 

Lydia Federici (Rua Ma-

to Grosso, 83, Boqueirão); 

Leonor Mendes de Barros 

(Praça Fernandes Pacheco 

s/nº, Gonzaga) e Monte Ca-

brão (Via Cônego Dômeni-

co Rangoni). 
Para se inscrever, o 

responsável deverá com-

parecer à escola em que 

o filho está matriculado, 

levando declarações de 

trabalho do pai e da mãe 

ou responsável legal, que 

comprovem a impossibili-

dade  de férias em julho.

APRIMORAMENTO

Curso gratuito 

abordará o 
panorama do 

patrimônio

Município oficializa semana 

dedicada a brincadeiras infantis

Evento é realizado até sábado com programação gratuita incluindo jogos, intervenções artísticas e palestras

Grupo de 73 alunos das escolas Maria Helena Roxo e Mario de Almeida Alcântara visitou o Paço e fez grande festa durante a cerimônia

Músicas, brincadeiras 

e até entrega de pirulitos. 

Neste ambiente descon-

traído, foi oficializada a lei 

que estabelece a Semana 

Municipal do Brincar, com 

a presença de 73 alunos 

das escolas Maria Helena 

Roxo e Mário de Almeida 

Alcântara.
A inspiração foi a Se-

mana Mundial do Brincar, 

realizada com sucesso no 

Município em 2013 e 2014. 

Iniciativa da Aliança pela 

Infância do Brasil, o even-

to é realizado desde 2010. 

AÇÕES
A Semana Municipal do 

Brincar prossegue até sá-

bado, com programação 

gratuita, que inclui brinca-

deiras, jogos, intervenções 

artísticas e palestras em 

locais públicos e privados 

da cidade. Será comemo-

rada anualmente na última 

semana de maio. 

DESCONTRAÇÃO 

O prefeito Paulo Ale-

xandre Barbosa foi re-

cebido com músicas in-

fantis, cantadas com 

empolgação pelos peque-

nos. Quando contou que 

haveria a semana, bate-

ram palmas. 

“Do que vocês gostam 

de brincar?”, perguntou. 

“Balancê!” “Boneca!”. “Vi-

deogame!” “Skate!” “Es-

corregador!” “Futebol!”, 

ecoavam as preferências 

das crianças no salão. 

Os estudantes tam-

bém ganharam pirulitos 

da Secretaria de Educa-

ção (Seduc). 

Participaram da ceri-

mônia autoridades, equi-

pe técnica e professores 

da Seduc, respresentan-

tes do Sesc Santos, Di-

retoria Regional de Ensi-

no/Região Santos, Fórum 

da Cidadania de Santos e 

Centro Social Marista Lar 

Feliz.

DIVERSÃO

Educação abre inscrições 

para o Projeto Férias

Iniciativa ocorre no recesso escolar, de 13 a 22 de julho

REDE MUNICIPAL

Cem professores são nomeados e 

reforçam o ensino fundamental

Novos profissionais vão atuar em classes do 1º ao 5º anos

compor o quadro do Ma-

gistério após aposenta-

dorias, exonerações e 

ampliação da rede de 

atendimento.

“Não medimos es-

forços na busca de uma 

educação pública de qua-

lidade, valorizando os 

profissionais e atendendo 

melhor nossos alunos”, 

destacou a secretária de 

Educação, Venúzia Fer-

nandes.

ISABELA CARRARI

FRANCISCO ARRAIS

ARQUIVO SECOR

21 de julho de 2015
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n° 323, de acordo parecer do fiscal de posturas, obras e Se-

mam, na forma da lei; P.A. 070.879/2014-17  -  CLINICA MI-

CHELLA CHAYAMITI LTDA-ME  -  DEFERIDO pedido de alvará 

para Clinica Michella Chayamiti LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob 

o n° 07946042/0001-69, para exercer atividade e médica am-

bulatorial restrita a consulta-CNAE 8630503; com recursos 

para realização de procedimentos cirúrgicos-CNAE 8630501; 

com recursos para realização de exames complementares-C-

NAE 8630502; clínicas e residências geriátricas-CNAE 

8711501; atividades de assistência a deficientes físicos, emu-

nodeprimidos e convalescentes-CNAE 8711503; centros de 

apoio a paciente com câncer e com AIDS-CNAE 8711504; 

fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a pacien-

tes à domicilio-CNAE 8712300; centros de assistência psicos-

social-CNAE 8720401; assistência psicossocial e à saúde de 

portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e depen-

dência química não especificados anteriormente-CNAE 

8720499; assistência social prestadas em residências coleti-

vas e particulares não especificadas anteriormente-CNAE 

8730199, à Avenida Ana Costa n° 119, de acordo parecer do 

fiscal de posturas, obras e Sevisa, na forma da lei: A.V.C.B 

100432, válido até 08/07/2017; P.A. 132.273/2014-46  -  

CRISTIANE FERREIRA AREIAS DA SILVA  -  DEFERIDO pedido 

de alvará para Cristiane Ferreira Areias da Silva, inscrita no CPF 

sob o n° 221302358-16, para exercer atividade de médica-

-CBO 223132, à Avenida Ana Costa n° 311/sala 63, de acordo 

parecer do fiscal de posturas e Sevisa, na forma da lei; P.A. 

114.003/2014-90  -  MARCEL A.C. RAMIREZ ME  -  INDEFERI-

DO pedido de alvará, devido parecer dos fiscais de posturas e 

obras, as atividades não são permitidas para o local; P.A. 

039.929/2015-98  -  ADRIANA PELEGRINI ME  -  DEFERIDO 

pedido de alvará para Adriana Pelegrini ME, inscrita no CNPJ 

sob o n° 08431321/0007-48, para exercer a atividade de esta-

cionamento de veículos-CNAE 5223100, à Avenida Doutor 

Epitácio Pessoa n° 100, de acordo parecer do fiscal de postu-

ras e obras, na forma da lei; P.A. 111.063/2014-13  -  ODON-

TOBASE PLANOS DE SAÚDE LTDA-EPP  -  DEFERIDO pedido 

de alvará para Odontobase Plano de Saúde LTDA-EPP, inscrita 

no CNPJ sob o n° 01208983/0001-19, para exercer atividade 

de planos de saúde-CNAE 6550200; atividade de odontológica-

-CNAE 8630504, à Rua Alexandre Herculano n° 197/sala 2001, 

de acordo parecer do fiscal de posturas, obras e Sevisa, na 

forma da lei; P.A. 007.890/2015-02  -  LARS ALIMENTOS LT-

DA-ME  -  INDEFERIDO pedido de alvará, devido parecer do 

fiscal de obras, local encontra-se fechado; P.A. 116.439/2014-

96  -  SANTANA E MARQUES ELETRODOMÉSTICOS LTDA-ME  

-  INDEFERIDO pedido de alvará, devido parecer do fiscal de 

obas, uso do imóvel incompatível com a atividade; P.A. 

066.144/2014-15  -  EDSON RETAMERO ME  -  INDEFERIDO 

pedido de alvará, devido parecer da vigilância sanitária, local 

encontra-se fechado; P.A. 131.507/2014-10  -  ALTERNATIVA.

NET  -  COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME  

-  INDEFERIDO pedido de alvará, devido parecer do fiscal de 

obras, uso do imóvel incompatível com a atividade; P.A. 

131.493/2014-15  -  AUTO POSTO VIA PRAIA LTDA  -  INDEFE-

RIDO pedido de alvará, devido parecer do fiscal de obras, pro-

jeto de legalização encontra-se indeferido; P.A. 023.036/2015-

01  -  LAILA MANCILHA DAGHASTANLI  -  DEFERIDO pedido de 

alvará para Laila Mancilha Daghastanli, inscrita no CPF sob o n° 

355881058-93, para exercer atividade de médico-CBO 

223147, à Avenida Ana Costa n° 259/conj.14, de acordo pare-

cer do fiscal de posturas e Sevisa, na forma da lei; P.A. 

013.857/2015-11  -  JOSE ERICK BASTOS CARNEIRO JUNIOR  

-  DEFERIDO pedido de alvará para Jose Erick Bastos Carneiro 

Junior, inscrito no CNPJ sob o n° 21796790/0001-33, para 

exercer atividade de ensino não especificado anteriormente-C-

NAE 8599699, à Avenida Campos Sales n° 146, de acordo 

parecer do fiscal de posturas e obras, na forma da lei; P.A. 

076.511/2014-62  -  L A PEDROSO DE OLIVEIRA  -  ALIMEN-

TAÇÃO ME  -  DEFERIDO pedido de alvará para L. A. Pedroso 

de Oliveira  -  Alimentação ME, inscrito no CNPJ sob o n° 

20705595/0001-98, para exercer atividade de lanchonetes, 

casas de chá, de sucos e similares-CNAE 5611203, à Avenida 

Almirante Saldanha da Gama n° 115, de acordo parecer do fis-

cal de posturas, obras e vigilância sanitária, na forma da lei: 

A.V.C.B n° 0009634, válido até 02/08/2015; P.A. 041.987/2015-

27  -  BG NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA  -  DEFERIDO 

pedido de alterações para o alvará de BG Negócios Internacio-

nais LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 19712565/0001-20, para 

exercer atividade de cobranças e informações cadastradas-C-

NAE 8291100; serviços combinados de escritório e apoio ad-

ministrativo-CNAE 8211300, à Rua Amador Bueno n° 333/

conj. 503, de acordo parecer do fiscal de posturas, na forma da 

lei; P.A. 027.344/2015-15  -  E. Y. SAMPA ME  -  INDEFERIDO 

pedido de alvará, devido parecer do fiscal da vigilância sanitária 

que informa a falta de observância dos artigos 283 e 285 do 

Decreto Estadual 12342/78 e artigo 94 da Portaria AVS 

05/2013 e artigos 81 e 113 da Lei 3531/68; P.A. 127.098/2014-

39  -  ANDREA RODRIGUES DE OLIVEIRA CORREA ME  -  IN-

DEFERIDO pedido de alvará, devido parecer do fiscal de obras, 

que aponta a falta de cumprimento d intimação n° 99477, RRT 

do profissional, condições estruturais, A.V.C.B, instalações 

elétricas e gás se existente; P.A. 015.570/2015-17  -  JANETE 

PURIFICAÇÃO AUGUSTO ME  -  INDEFERIDO pedido de alvará, 

devido parecer do fiscal da CET, a atividade devido ao veículo 

apresentado não se enquadra nos dispostos da lei; P.A. 

062.403/2015-01  -  A SANTISTA COMÉRCIO DE CARPETES E 

ILUMINAÇÃO EIRELI-ME  -  INDEFERIDO pedido de alvará, de-

vido parecer do fiscal de obras, uso do imóvel incompatível 

com a atividade; P.A. 090.844/2014-95  -  COMPANHIA BRASI-

LEIRA DE DISTRIBUIÇÃO  -  INDEFERIDO pedido de alvará, 

devido parecer do fiscal de obras, processo 011.564/2014-65 

sem despacho decisório; P.A. 094.949/2014-03  -  SUPER 

TRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA -  DEFERIDO pedido 

de alvará para Super Trans Transportes e Serviços LTDA, ins-

crita no CNPJ sob o n° 01040049/0001-30, para exercer as 

atividades de transporte rodoviário de carga, exceto produtos 

perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e interna-

cional-CNAE 4930202; transporte rodoviário de carga, exceto 

produtos perigosos e mudanças municipais-CNAE 4930201; 

transporte rodoviário de produtos perigosos-CNAE 4930203; 

transporte rodoviário de mudança-CNAE 4930204; carga e 

descarga-CNAE 5212500; agenciamento de cargas, exceto 

para o transporte marítimo-CNAE 5250803; comissária de 

despachos-CNAE 5250801; estacionamento de veículos-CNAE 

5223300; serviços de manutenção e reparação de mecânica 

de veículos automotores-CNAE 4520001; serviços de borra-

charia para veículos automotores-CNAE 4520006, à Rua Antô-

nio Maia n° 99, de acordo parecer do fiscal de posturas, CET, 

obras e Semam, na forma da lei: A.V.C.B n° 118291 válido até 

09/02/2017; P.A. 103.446/2014-19  -  CLINICA DE ENDOSCO-

PIA DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZAGO LTDA-EPP  -  DEFE-

RIDO pedido de alvará para Clinica de Endoscopia do Aparelho 

Digestivo DR. Zago LTDA-EPP, inscrito no CNPJ sob o n° 

57738783/0001-22, para exercer atividade de serviços de 

diagnóstico por métodos ópticos  -  endoscopia e outros exa-

mes análogos-CNAE 8640209; atividades de serviços de com-

plementação diagnóstica e terapêutica não especificadas ante-

riormente-CNAE 8640299; serviços de diagnostico por 

imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância 

magnética-CNAE 8640207; serviços de diagnostico por regis-

tro gráfico-ECG, EEG e outros exames analíticos-CNAE 

8640208, à Rua Olyntho Rodrigues Dantas n° 343/conj.54/55, 

de acordo com parecer do fiscal de posturas, obras e Sevisa, 

na forma da lei: A.V.C.B n° 0011360, válido até 04/02/2016; 

P.A. 119.056/2014-33  -  EMPORIO ANA DOCE LTDA-ME -  DE-

FERIDO pedido de alvará para Empório Ana Doce LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o n° 21384769/0001-20, para exercer 

atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios  -  minimercados, 

mercearias e armazéns-CNAE 4712100, à Rua Martim Afonso 

n° 90, de acordo parecer do fiscal de posturas, obras e vigilân-

cia sanitária, na forma da lei: CLCB n° 7963, válido até 

16/12/2017.  
Os processos acima foram analisados pelo Grupo de 

Trabalho, constituído para esse fim, conforme Instrução Nor-

mativa n° 001/2014  -  GAB/SEFIN, publicado no Diário Oficial 

de 24/07/2014, às fls. 05. Integrantes: Diná E. Evangelista 

Santos-Coordenadora da Caefis/Deatri; Mabel Barreiro Carda-

ma - Chefe da Sefis-Emp/Defemp; Marcelo Pasquato; Thiago 

da Silva Alves; Emílio José Salles Averoldi e Daniela de Fátima 

Scaff  -  Fiscais de Posturas  -  Sefis-Emp/Defemp.

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE 

FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 414/2015
DEFEMP/SEFIN

O Chefe da Seção de Fiscalização de Ambulantes, por 

meio do presente edital, torna público para todos os efeitos 

legais a lavratura do auto de intimação abaixo relacionado re-

ferente ao Defemp.
Auto de Intimação n°: 93506-B – Odebrecht Reali-

zações SPE 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 

11.408.756/0001-90; nº: 98967-B – Instituto de Assistência 

Social de Santos, CNPJ 22.491.805/0001-15 – infração ao 

artigo 241 da Lei 3531/68 – Prazo Imediato; nº 98965-B – 

Gilmara Pereira da Silva – infração ao decreto 3199/98 – Prazo 

08 dias; nº 105253-B – Neli Ferreira Gonçalves, I.M. 200.954-

6 – Infração ao artigo 466, Inciso II da Lei 3531/68 – Prazo 

Imediato.
CRISTIANO SANTIAGO LOPES

CHEFE DA SEFIS-AMB

ATOS DO SECRETÁRIO

Foram baixadas as seguintes portarias:

PORTARIA Nº 3222-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos po-

deres que lhe foram conferidos pelo Decreto 5496, de 20 de 

janeiro de 2010, e de acordo com os artigos 65 e 66 da Lei nº 

4623/84, resolve designar o Sr. ADEMIR JOSÉ DOS SANTOS, 

registro nº 20.283-8, ocupante do cargo de Pintor, Nível E, do 

Quadro Permanente, para exercer, em substituição, a função 

gratificada, símbolo FG-4, de Chefe de Atividade Técnica, Se-

cretaria Municipal de Serviços Públicos, durante o impedimen-

to, por férias, da Sra. Lindaci das Neves Bastos, no período de 

06 de julho a 04 de agosto de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

 
PORTARIA Nº 3223-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos 

poderes que lhe foram conferidos pelo Decreto 6971, de 25 

de novembro de 2014, e de acordo com os artigos 65 e 66 da 

Lei nº 4623/84, resolve designar o Sr. FELIPE ROBERTO DOS 

SANTOS, registro nº 26.122-2, exercendo a função gratifica-

da, símbolo FG-4, de Chefe de Atividade Administrativa, para 

exercer, em substituição, a função gratificada, símbolo FG-2, 

de Chefe de Equipe, Seção de Atendimento Domiciliar, Coorde-

nadoria de Atendimento Domiciliar, Departamento de Atenção 

Pré-Hospitalar e Hospitalar, Secretaria Municipal de Saúde, du-

rante o impedimento, por férias, da Sra. Rubia Lorraine Fernan-

des Valente, no período de 04 de maio a 02 de junho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

 
PORTARIA Nº 3224-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos 

poderes que lhe foram conferidos pelo Decreto 6971, de 25 

de novembro de 2014, e de acordo com os artigos 65 e 66 

da Lei nº 4623/84, resolve designar o Sr. EBER SAMUEL DA 

SILVA, registro nº 26.125-5, ocupante do cargo de Oficial de 

Administração, Nível G, do Quadro Permanente, para exercer, 

em substituição, a função gratificada, símbolo FG-4, de Chefe 

de Atividade Administrativa, Seção Unidade Básica de Saúde 

do Rádio Clube, Coordenadoria de Atenção Básica de Saúde 

da Zona Noroeste, Departamento de Atenção Básica de Saúde, 

Secretaria Municipal de Saúde, durante o impedimento, por 

férias, da Sra. Adriana Martinelli, no período de 01 a 30 de 

julho de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

 
PORTARIA Nº 3225-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos 

poderes que lhe foram conferidos pelo Decreto 5496, de 20 

de janeiro de  2010, e de acordo com os artigos 65 e 66 da 

Lei nº 4623/84, resolve designar a Sra. GISELLE APARECIDA 

DA SILVA, registro nº 14.396-6, ocupante do cargo de Auxiliar 

de Saúde Bucal, Nível G, do Quadro Permanente, para exercer, 

em substituição, a função gratificada, símbolo FG-4, de Chefe 

de Atividade Administrativa, Seção Centro de Especialidades 

Odontológicas da Zona Noroeste, Coordenadoria de Saúde 

Bucal, Departamento de Atenção Especializada, Secretaria 

Municipal de Saúde, durante o impedimento da Sra. Daniela 

Melissa Angelim Taranha Ramos, no período de 01 a 30 de 

julho de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

 
PORTARIA Nº 3226-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos 

poderes que lhe foram conferidos pelo Decreto 6971, de 25 

de novembro de 2014, e de acordo com os artigos 65 e 66 da 

Lei nº 4623/84, resolve designar a Sra. MAÍNA COSTA VALLE 

MIYOZI, registro nº 25.330-2, ocupante do cargo de Enfermei-

ro, Nível Q, do Quadro Permanente, para exercer, em substi-

tuição, a função gratificada, símbolo FG-1, de Chefe da Seção 

de Saúde da Família da Vila Progresso/Santa Maria, Coordena-

doria de Atenção Básica de Saúde dos Morros, Departamento 

de Atenção Básica de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, 

durante o impedimento da Sra. Maria Lúcia Martins da Silva 

Novaes, no período de 19 de junho a 08 de julho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 3233-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos 

poderes que lhe foram conferidos pelo Decreto 5496, de 20 

de janeiro de 2010, e de acordo com os artigos 65 e 66 da 

Lei nº 4623/84, resolve designar a Sra. ELIZANDRA ALVES DO 

NASCIMENTO SILVA, registro nº  29.356-3, ocupante do cargo 

de Guarda Municipal I, Nível F, do Quadro Permanente, para 

exercer, em substituição, a função gratificada, símbolo FG-2, 

de Supervisor de Inspetoria, Coordenadoria da Zona Noroeste, 

Departamento da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de 

Segurança, durante o impedimento, por licença médica, da 

Sra. Aurea de Aguiar Gonçalves, no período de 28 de junho a 

28 de julho de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 3234-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos po-

deres que lhe foram conferidos pelo Decreto 6971, de 25 de 

novembro de 2014, e de acordo com os artigos 65 e 66 da Lei 

nº 4623/84, resolve designar o Sr. TIERRY VAL DE MEDEIROS, 

registro nº 28.721-9, exercendo a função gratificada, símbolo 

FG-3, de Auxiliar de Expediente Administrativo, para exercer, 

em substituição, a função gratificada, símbolo FG-2, de Chefe 

da Seção de Apoio Administrativo e Financeiro, Procuradoria 

Judicial, Procuradoria Geral do Município, durante o impedi-

mento por licença médica, do Sr. Lenil José dos Santos, no 

período de 01 a 25 de julho de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 3235-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos po-

deres que lhe foram conferidos pelo Decreto 6971, de 25 de 

novembro de 2014, e de acordo com os artigos 65 e 66 da Lei 

4623/84, resolve designar a Sra. RENATA DE SOUZA, registro 

nº 30.530-0, ocupante do cargo de Técnico de Contabilidade, 

Nível L, do Quadro Permanente, para exercer, em substituição, 

a função gratificada, símbolo FG-1, de Chefe da Seção de Exe-

cução Contábil, Departamento de Controle Financeiro, Secreta-

ria Municipal de Finanças, durante o impedimento, por férias, 

da Sra. Mônica Carvalho Santos, no período de 03 de agosto a 

01 de setembro de 2015.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 3244-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos po-

deres que lhe foram conferidos pelo Decreto 6971, de 25 de 

novembro de 2014, e de acordo com os artigos 65 e 66 da Lei 

4623/84, resolve designar o Sr. PETER CHRISTOPHER VILLA 

LOBO OROURKE, registro nº 32.623-1, ocupante do cargo de 

Oficial de Administração, Nível G, do Quadro Permanente, para 

exercer, em substituição, a função gratificada, símbolo FG-2, 

de Chefe da Seção de Atendimento ao Munícipe, Gabinete do 

Ouvidor, Ouvidoria Pública do Município, durante o impedimen-

to, por licença médica, da Sra. Patrícia Regina da Graça Pego-

rezi Mendes, no período de 01 de julho a 21 de agosto de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 3245-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos po-

deres que lhe foram conferidos pelo Decreto 5496, de 20 de 

janeiro de 2010, e de acordo com os artigos 65 e 66 da Lei nº 

4623/84, resolve designar o Sr. MARCOS ANTONIO DE SOUSA 

BAIA, registro nº  33.231-2, ocupante do cargo de Motorista, 

Nível G, do Quadro Permanente, para exercer, em substituição, 

a função gratificada, símbolo FG-4, de Chefe de Atividade Téc-

nica, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, durante o im-

pedimento, por férias, do Sr. Anderson Luiz de Souza Gomes, 

no período de 06 de julho a 04 de agosto de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 3246-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos 

poderes que lhe foram conferidos pelo Decreto 5496, de 20 

de janeiro de 2010, e de acordo com os artigos 65 e 66 da 

Lei nº 4623/84, resolve designar o Sr. SERGIO NASCIMENTO 

GOMES, registro nº 33.269-2, ocupante do cargo de Motorista, 

Nível G, do Quadro Permanente, para exercer, em substituição, 

a função gratificada, símbolo FG-3, de Chefe da Seção do 

Cemitério do Paquetá, Coordenadoria de Cemitérios, Departa-

mento de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos, durante o impedimento, por férias, da Sra. Jaciara 

Neres Dias, no período de 06 de julho a 04 de agosto de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PORTARIA Nº 3247-P-DEGEPAT/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, usando dos po-

deres que lhe foram conferidos pelo Decreto 6971, de 25 de 

novembro de 2014, determina que, a partir de 06 de julho de 

2015, o  Sr. CARLOS EDUARDO FALETTI CHAGAS, registro nº 

27.082-7, ocupante do cargo de Oficial de Administração, Nível 

G, do Quadro Permanente, passe a prestar serviços na Secreta-

ria Municipal de Educação, até ulterior deliberação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 15 de julho de 2015.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA:

Portaria nº 2248-P-DEGEPAT/2015, de acordo com o 

P.A. Nº 39612/2015-51, publicada em 13/05/2015.

Onde se lê: 
“…, no período de 13 de abril a 12 de julho de 2015.”

Leia-se:
“…, nos períodos de 13 de abril a 31 de maio e de 01 a 

12 de julho de 2015.”

EDITAL Nº 01/2015 - SEGES

CONCURSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO

A Secretaria Municipal de Gestão – SEGES e a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, por meio do Departamento de 

Gestão de Pessoas e Ambiente de Trabalho - DEGEPAT, faz saber que fará realizar concurso para promoção na Carreira do Magistério 

Público Municipal, conforme autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, contida no processo nº 24066/2015-08 e nos termos da 

Lei Complementar nº 752/2012, de acordo com as instruções especiais que fazem parte deste Edital, que será homologado pelo Sr. 

Secretário Municipal de Gestão, na medida em que se encerrar o processo classificatório.

I – Instruções Especiais
1. O Concurso de Promoção destina-se ao preenchimento de cargos vagos, dos que vierem a vagar ou que forem eventual-

mente criados por lei durante o prazo de vigência do presente certame, que serão providos de acordo com a Lei Complementar nº 

752/2012.

2. A promoção para provimento de cargos nas classes de Docentes dar-se-á da seguinte forma:

a) Professor Adjunto I - Educação Infantil para Professor de Educação Básica I – Educação Infantil;

b) Professor Adjunto I - Ensino Fundamental I para Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental I;

c) Professor Adjunto II - Ensino Fundamental II para Professor de Educação Básica II;

d) Professor Adjunto II - Educação Especial para Professor de Educação Básica II - Educação Especial.

3. Estarão aptos a concorrer à promoção para Professor de Educação Básica os Professores Adjuntos estáveis até o dia 23 

de julho de 2015.
3.1 A inscrição dos Professores Adjuntos que preencherem os requisitos para aquisição da estabilidade, na forma do item 

anterior, mas que o ato declaratório ainda não tenha sido publicado, será deferida condicionalmente até a confirmação da aquisição 

da estabilidade.

4. Estarão aptos a concorrer à promoção somente os professores adjuntos que tiverem completado interstício de 3 (três) anos 

até o dia 23 de julho de 2015 e que estejam exercendo atividades inerentes ou correlatas às do magistério no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação de Santos.

5. Os cargos, pré-requisitos e as vagas são os constantes do quadro abaixo:

CARGOS PRÉ-REQUISITOS VAGAS

Professor de 
Educação Básica I – 
Educação Infantil

- Certificado do Curso Normal – nível médio com 

habilitação específica na área de atuação; ou

- Diploma de Pedagogia com habilitação específica 

na área de atuação.

- Estabilidade e 03 (três) anos de efetivo exercício 

no cargo de professor adjunto I de Educação Infantil, 

no magistério público municipal de Santos.
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RESISTÊNCIA contra as 
OSs na Educação

Professores e funcioná-
rios de escola prosseguem na 
luta contra as investidas da 
Prefeitura de terceirizações 
na Educação. Essa continua 
sendo a principal pauta dos 
Educadores desde que o go-
verno anunciou seu plano de 
entregar toda a gestão do con-
traturno (Projeto Escola Total) 
para empresas privadas. Esse 
anuncio foi feito pelo Secretá-
rio de Gestão à imprensa no 
meio do ano passado.

As reivindicações especí-
ficas da categoria permane-
cem, porém o ATAQUE através 
da terceirização é tão grave 
que em todas as assembleias, 
reuniões e atos, os educado-
res o mantém como pauta 
principal.

Os “voluntários” do Projeto 
Escola Total já assumem diver-
sos postos de trabalho como 
Auxiliares de classe (Mediado-
res ou Cuidadores), Inspetores 
de Alunos e outras funções. 
Com uma OS gerindo o Escola 
Total a terceirização avançará 

ainda mais.
Outra preocupação 

é com o nosso IPREV e 
nossa CAPEP. Para se 
ter uma ideia da gravi-
dade, se o governo con-
seguir entregar para ini-
ciativa privada somente 
as unidades da saúde 
que já anunciou, já te-
remos em algum tem-
po próximo um colapso 
nas duas autarquias. 
E, vale lembrar, tanto o 
caixa do IPREV quanto 
o da CAPEP são únicos, 
ou seja, são caixas para 
todos os servidores, de 
todas as secretarias. 
Vai faltar dinheiro para 
as aposentadorias de TODOS 
os servidores.

O governo já negou ofi-
cialmente a reivindicação da 
categoria de que a Educação 
Integral seja realizada por pro-
fissionais de carreira. Em sua 
resposta, defendeu que o con-
tra turno seja realmente exer-
cido por “voluntários”. Contu-

TODOS CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO!

1. Nomeação dos concursados e novo concur-
so público para professores e funcionários;

2. Professor Adjunto I com carga de 200h;
3. Manutenção da carga de 200h dos Profes-

sores Orientadores de Informática Educativa;
4. Alteração da proporcionalidade aluno/pro-

fessor em todos os níveis da Rede Municipal de 
Santos:

Berçário I - 4 alunos por professor;
Berçário II - 7 alunos por professor;
Maternal I - 8 alunos por professor;
Maternal II - 12 alunos por professor;
Jardim - 15 alunos por professor;
Pré - 15 alunos por professor;
Ensino Fundamental. 1º ao 9º ano - 25 alu-

nos por professor;
5. Revisão da terceirização da manutenção 

das escolas, retorno das equipes de manutenção 
da SEDUC com funcionários de carreira;

6. Projetos de reforma das unidades de ensi-
no deverão ser deliberados e aprovados pela co-
munidade escolar;

7. Segurança nas escolas;
8. Equipe Dupla para as escolas que tenham 

mais de 30 salas de aula;
9. Imediata alocação de profissionais de car-

reira no Programa Escola Total;
10. Professores Adjuntos em quantidade sufi-

ciente, conforme estabelece a Lei, para suprirem 
as necessidades da rede, quanto a substituições 
eventuais, licenças e HTIs;

11. Implantação do Regime de Dedicação Ex-
clusiva;

12. Formação dos docentes como estabeleci-
do em Lei;

13. Pagamento do Adicional Noturno para os 
funcionários à partir das 19h;

14. Extensão do Recesso Escolar ao funcioná-

rios (garantir em Lei);
15. Remoção e Fixação de Sede para os fun-

cionários (garantir em Lei);
16. Revisão da proporcionalidade aluno/fun-

cionário;
17. Regulamentação da REFUN no horário de 

trabalho;
18. Formação continuada de todo o quadro de 

funcionários;
19. Ampliação do quadro de Inspetores de 

Aluno para atendimento de aluno com neces-
sidades especiais e cursos de formação sobre 
o tema;

20. Reconhecimento financeiro aos trabalha-
dores capacitados pelo Pró-Funcionário;

21. Inclusão da elaboração do regimento in-
terno no calendário escolar;

22. Promoção dos concursados para Equipes 
Técnicas, ocupando todos os cargos vagos.

A luta continua!

do, em nenhum momento do 
texto que fundamenta tal opi-
nião é citado que a intenção 
da Prefeitura é de entregar 
toda a gestão do Projeto Es-
cola Total para uma empresa 
privada, disfarçada de Organi-
zação Social. Pelo contrário, o 
documento exalta exatamente 
o fato de que nas seis Unida-

des Municipais de Educação 
de Período Integral implanta-
das nesse ano, todas as ações 
desenvolvidas no horário am-
pliado ficam sob coordenação 
da equipe gestora da escola, 
“fortalecendo a integração e a 
possibilidade de uma total in-
clusão das propostas comple-
mentares ao Projeto Político 

Pedagógico da Escola”.
Diferente do que é ro-

manceado nos argumen-
tos da Seduc, a relação de 
trabalho no Escola Total é 
precarizada, onde traba-
lhadores não têm vínculo 
trabalhista e recebem um 
salário mínimo. E esse la-
boratório da Prefeitura de 
terceirização de trabalhado-
res na Educação irá piorar 
consideravelmente com a 
entrada dos empresários 
(donos das OSs) dispostos 
a lucrar em cima dos atuais 
“voluntários”.

Os professores e fun-
cionários de escola con-
tinuam firmes na resis-

tência contra o avanço da 
terceirização na Educação. 
Os trabalhadores que ainda 
não entenderam a dimen-
são do problema precisam 
se apropriar do assunto UR-
GENTEMENTE! Veja na próxi-
ma página os problemas que 
ocorreram onde a terceiriza-
ção foi implantada.

A pauta dos trabalhadores da educação é longa, devemos continuar mobilizados para 
que outras conquistas sejam alcançadas. Veja o que os professores e funcionários reivindicam:



Educação terceirizada: 
Só desgraça!
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Nas cidades por onde as 
Organizações Sociais, e outras 
formas de terceirização, con-
seguiram entrar na Educação 
pública, inevitavelmente os 
funcionários públicos foram 
prejudicados e chove denún-
cias de corrupção.

Elas vão entrando aos 
poucos, em projetos para a 
comunidade no contratur-
no, reforço para a Educação 
Integral etc. E vai avançan-
do, assumindo a substitui-
ção de professores, salas 
especiais, até chegar na 
terceirização completa de 
unidades escolares.

Em Campinas (SP), por 
exemplo, começou no ano 
passado com um estranho 
convênio entre a Prefeitura 
e a organização Comunitas/
Falconi (mesma OSCIP que, 
coincidentemente, presta con-
sultoria “gratuita” para a Pre-
feitura de Santos). “Estranho” 
porque o convênio tinha por 
objetivo o gerenciamento da 
rede municipal pela entidade 
com recursos captados da 
iniciativa privada.

Um ano depois a verda-
de vem a tona, de última 

hora o prefeito (Jonas Doni-
zette - PSB) incluiu no Pla-
no Municipal de Educação 
a possibilidade das OSs en-
trarem na rede municipal, 
os vereadores aprovaram 
e agora a Comunitas é a 
mais cotada pra aboca-
nhar TODA a Educação 
Infantil da cidade. Em 
Pelotas (RS), a Justiça 
suspendeu convênio nos 
mesmos moldes da Pre-
feitura com essa mesma 
organização por o consi-
derar fraudulento.

Prejuízos aos servidores
No mês passado, a Pre-

feitura de Americana (SP) 
anunciou que irá DEMITIR 
531 servidores em estágio 
probatórios para terceirizar 
vários serviços públicos 
(entre eles, a Educação). E 
o ataque não para por ai, o 

prefeito Omar Najar (PMDB) 
quer usar a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal para, nas 
próximas semanas, demitir 
estatutários, diminuir os sa-
lários e retirar direitos dos 
servidores.

Já o governador de Goi-
ás, Marconi Perillo (PSDB), 
vai mais além: Quer ACA-
BAR com os Concursos 

Público para pro-
fessores e colo-
car as OSs na di-
reção de TODAS 
as escolas do 
Estado. O tucano 
quer iniciar seu 
projeto de tercei-
rizar toda a edu-
cação pública ain-
da esse ano. Além 
de fechar a única 

porta de entrada para a car-
reira, Perillo segue retiran-
do direitos dos servidores: 
Parcelou o salário dos tra-

balhadores, 

mudou o Estatuto do Magis-
tério e alterou as regras na 
concessão de gratificações 
e benefícios.

Corrupção
Além de penalizar os ser-

vidores públicos diretamen-
te, indiretamente os traba-

lhadores também 
são lesados junto 
com toda a popu-
lação, já que os 
serviços pioram e 
as altas quantias 
pagas aos pa-
trões das empre-
sas terceirizadas 
saem dos cofres 
públicos, ou seja, 
do bolso da popu-
lação.

No mês pas-
sado a Polícia Federal 
deflagrou uma operação 
que mostra o tamanho 
da ambição dessas em-
presas privadas e como 
agem tais organizações 
criminosas. A ação desar-
ticulou um esquema que 
desviava recursos do Fun-

deb (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação Básica) nos 
estados da Bahia, Minas 
Gerais e São Paulo. De 
acordo com a PF, a or-

ganização forjava 
licitações, em con-
luio com agentes 
públicos e mediante 
o pagamento de pro-
pina, e desviou apro-
ximadamente R$ 57 
milhões. Foram 96 
mandados de busca e 
apreensão e 4 mandados 
de prisão preventiva.

Em Bertioga o 
Tribunal de Contas 
julgou IRREGULAR 
o contrato, firmado 
sem licitação, com 
o Instituto Bandei-
rante de Educação 
e Cultura (IBEC). 
A Gaeco abriu in-
vestigação e sus-
tenta que houve 
favorecimento no 
certame, lavagem 
de dinheiro, en-
tre outros crimes. 
O contrato em 
questão, no va-
lor de R$ 840 
mil, foi firmado 
em 2008 para 
a implantação e 
desenvolvimen-
to do Projeto 
Educador Comu-
nitário.

Já a empresa 
contratada pela 
Prefeitura de Iba-
té/SP é acusada 
pelo Ministério 
Público de man-

ter alunos 
fantasmas e criar no-
tas fiscais frias para 
receber mais dinheiro 
público. A presidente 
da escola, afastada 
por determinação ju-
dicial, também é acu-
sada de vender ali-
mentos da merenda 
escolar para um mer-
cadinho da região.

Trabalhadores 
das terceirizadas

Além de prejudicar os 
servidores e a população 
em geral, sobra também 
para os próprios funcio-
nários das empresas 
terceirizadas. Inúmeros 
casos em que eles são 
obrigados a paralisar os 
serviços por conta das 
más condições de traba-
lho, não cumprimento de 
direitos e a recorrente fal-
ta de pagamento.

Não precisa ir longe, em 
Santos aconteceu isso no 
começo do ano passado. 

Servidores de Campinas tomam 
as ruas contra a terceirização

Estatutários se desesperam com 
demissões, diminuição salarial e 

perda de direitos 

Quem não lembra como 
ficaram as escolas e cre-
ches quando os colegas da 
Facility tiveram que cruzar 
os braços para receber os 
devidos pagamentos? En-
quanto escrevemos esse 
boletim, os terceirizados da 
Educação de São Vicente 
seguem em greve por fal-
ta de salários. Mais de mil 
alunos da rede municipal 
estão sem aulas.

Em Santo André a Pre-
feitura terá que arcar com 
o pagamento dos salários 
atrasados, além dos de-
mais direitos trabalhis-
tas, dos funcionários da  
OSCIP Instituto Social 
Brasil Novo que prestava 
serviço em uma escola 
municipal. A OSCIP sim-
plesmente parou de pa-
gar seus funcionários, já 
que a administração pública 
responde pela atuação de 
suas prestadoras de serviço, 
quem vai pagar é a Prefeitu-
ra, ou seja, o contribuinte.



Órgão Informativo do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos. SINDSERV:  AV. CAMPOS SALES, 106 | CEP. 11013.401  |  VILA NOVA | SANTOS/SP  
  13. 3228.7400 | Edição e Textos: Victor Martins (MTB 46.282-SP) -  Impressão: Diário do Litoral  |  Tiragem: 5.000 exemplares

sind_serv@uol.com.br    |     www.sindservsantos.org.br    |    /SindservSantos 

Vem aí o 1º CONGRESSO 
dos TRABALHADORES 

da EDUCAÇÃO de Santos
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O SINDSERV está orga-
nizando o 1º Congresso dos 
Trabalhadores da Educação 
de Santos que ocorrerá a 
partir de setembro. As pa-

lestras preparatórias para 
o congresso serão sempre 
às quartas-feiras, a partir 
das 19h. O Congresso tem 
como objetivo ser um espaço 

para pensarmos o exercício 
de nossa atuação dentro das 
escolas, as condições de tra-
balho, salários, direitos, for-
mação político-pedagógica 

e atuação no movimento 
sindical. Reflexões neces-
sárias para melhor desem-
penhar o trabalho e melhor 
contribuir para uma socie-

dade mais justa e igualitária. 
A participação dos educado-
res é de suma importância, 
veja as datas e locais do ciclo 
de palestras.

16/09 
(quarta-feira), às 19h, no 

Sindicato dos Metalúrgicos (Av. 
Ana Costa, 55, Vila Mathias

“Como conquistar a 
atenção do aluno e a 
paixão de educar?”

EMÍLIA CIPRIANO
Graduada em Serviço Social 
e Pedagogia, mestrado em 
Psicologia da Educação e 
doutorado em Educação. 
Pesquisadora na PUC/SP 
e USP/SP, especialista em 
Desenho e Gerência de Políticas 
Públicas e Programas Sociais. 
Professora da PUC de São 
Paulo, pedagoga Secretaria da 
Assistência Social da Prefeitura 
de SP, coordenadora do Curso 
de Especialização de Educação 
Infantil e Séries Iniciais do 
Sindicato dos Professores do 
Estado de SP e do Instituto 
Aprender a Ser Pesquisa e 
Formação na Área Educacional.

23/09 
(quarta-feira), às 19h, no 

Sindicato dos Metalúrgicos (Av. 
Ana Costa, 55, Vila Mathias

“Pra quê escola? 
A quem ela 

serve?”

CIPRIANO CARLOS LUCKESI
Licenciado em Filosofia, 
Bacharel em Teologia, Mestre 
em Ciências Sociais e Doutor 
em Educação: História, 
Política, Sociedade. Professor 
aposentado da Universidade 
Federal da Bahia. Atuou no 
Programa de Pós-Graduação 
em Educação (Mestrado e 
doutorado), na Faculdade de 
Educação/UFBA, 1985-2010, 
ministrando aulas, orientando 
mestrandos e doutorandos em 
suas atividades de pesquisa e 
elaboração de dissertações e 
teses. Tem 14 livros publicados, 
além de artigos em revistas 
especializadas.

30/09 
(quarta-feira),  às 19h, 

no Sindicato dos Petroleiros (Av. 
Conselheiro Nébias, 248, Vila Mathias)

“A sociedade participa 
da educação? A escola 
pública na atualidade 

funciona?”
VITOR HENRIQUE PARO
Mestrado e doutorado em 
Educação e livre docência em 
Educação pela USP. Professor 
da USP, onde também exerce 
pesquisa e a orientação de 
pós-graduação. Coordenador do 
Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Administração Escolar. É 
autor de diversos livros na área 
de Administração escolar e 
Gestão democrática de escola 
pública.

07/10 
(quarta-feira), às 19h, no 

Sindicato dos Metalúrgicos (Av. 
Ana Costa, 55, Vila Mathias

“O educador tem 
condições para educar? 
Como estão os direitos 

dos educadores?”

MAURO LUIS IASI
Professor adjunto da ESS 
da UFRJ. Graduado em 
História, mestre e Doutor 
em Sociologia. Educador 
popular do NEP 13 de Maio. 
Tem experiência na área de 
Sociologia, com ênfase em 
Teoria Sociológica, Sociologia 
Política e Sociologia do 
Trabalho. Concentra sua 
atenção atualmente nos 
seguintes temas: ideologia, 
consciência de classe, 
classes sociais, processos 
políticos, partidos, educação 
popular e teoria do Estado. 
Presidente da ADUFRJ.

O ciclo de palestras será fundamental para realizarmos nosso 
Congresso com qualidade e a profundidade que ele merece.  
Fique atento, em breve divulgaremos mais informações do Congresso! CONGRESSO


