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EsPECIAL EDUCAÇÃO

POR Um PLANO DE CARREIRA QUE RECONHEÇA O VALOR DOs 
EDUCADOREs E GARANTA A PARTICIPAÇÃO DE TODOs!

Começa em outubro o segundo grande pas-
so para uma grande conquista. Vamos iniciar 
a construção do Plano de Cargos Carreiras e 
Salários (PCCS) dos Educadores. Após muita 
luta para barrar o projeto do Prefeito, que só 
retirava direitos e não garantia absolutamente 
nada, cada unidade escolar elegeu o seu repre-
sentante para ajudar a dar forma aos anseios 
da categoria.

Graças às manifestações e atos conseguimos 
a liberação de ponto dos representantes eleitos 
para participação de todos os encontros e reuni-

ões onde as propostas das escolas serão elabora-
das e discutidas. 

Todas as etapas serão construídas democrati-
camente. 

Depois de elencados todos os pontos e pro-
postas, o documento preliminar será submetido à 
apreciação de uma grande assembleia setorial.

Todos os representantes devem ficar atentos 
para o calendário de reuniões, que será divulgado 
nos próximos dias por e-mail. Pedimos o compro-
metimento e a participação de todos para que o 
processo seja o mais rico possível.

15 DE ouTubro – DiA Do ProfESSor 

SER PROFESSOR
Estar vivo é estar em conflito permanente,
produzindo dúvidas, certezas questionáveis.
Estar vivo é assumir a Educação do sonho do cotidiano.
Para permanecer vivo, educando a paixão, desejos de vida e 
morte, é preciso educar o medo e a coragem.
Medo e coragem em ousar.
Medo e coragem em romper com o velho.
Medo e coragem em assumir a solidão de ser diferente.
Medo e coragem em construir o novo.
Medo e coragem em assumir a educação deste drama, 
cujos personagens são nossos desejos de vida e morte.
Educar a paixão (de vida e morte) é lidar com esses dois 
ingredientes, cotidianamente, através da nossa 
capacidade, força vital (que todo ser humano possui, uns 
mais, outros menos, em outros anestesiada) 
e desejar, sonhar, imaginar, criar.
Somos sujeitos porque desejamos, sonhamos, 
imaginamos e criamos, na busca permanente
da alegria, da esperança, do fortalecimento da liberdade, 
de uma sociedade mais justa,
da felicidade a que todos temos direito.
Este é o drama de permanecermos vivos... 
fazendo Educação.

MADAlEnA frEirE

Parabéns Professores
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ATé AGORA NADA DE CONCRETO FOI FEITO. Vamos continuar mobilizados! Veja abaixo o que cobramos:

I . Criação de cargos e concurso 
público para professores, 
funcionários de escolas e 
equipe técnica;
não cumprido.
II . Professor substituto 
recebendo por 200h com htp;
não cumprido.
III . Professor que atua no 
período intermediário nas 
creches: receber por 200h 
com htp;
não cumprido.
IV . Professor auxiliar: receber 
por 200h com htp;
não cumprido.
V . Professor orientador de 
informática educativa: receber 
por 200 h com htp;
não cumprido.
VI . Aber tura do concurso de 
promoção para os cargos vagos, 
dando publicidade dos mesmos;
Processo em andamento – 

governo diz que vai para a 
câmara essa semana.
VII . fixação de sede 
para os professores em 
dezembro/2011;
Promessa Do GoVErno para 
que aconteça esse ano – prazo 
hábil está se esgotando.
VIII . Diminuir a 
proporcionalidade alunos/ 
professor em todos os níveis 
da rede Municipal de Santos: 
infantil i - 4 alunos por 
professor; infantil ii - 7 alunos 
por professor; infantil iii - 10 
alunos por Professor; infantil 
iV - 12 alunos por Professor; 
infantil V - 15 alunos por 
Professor; infantil Vi - 15 
alunos por Professor; E.fund. 
1º ao 9º anos - 25 alunos por 
Professor e Profissionalizante - 
35 alunos por Professor.
não cumprido.

IX . retorno imediato do setor 
de manutenção da Seduc;
não cumprido.
X . As reformas das unidades 
deverão seguir as orientações 
propostas pelo MEC;
Calendário de reformas 
em andamento, ainda com 
problemas.
XI . Concursos públicos para os 
cargos específ icos desse setor;
não cumprido.
XII . reconhecimento do 
assédio moral como crime 
administrativo;
Promessa de calendário de 
discussões–secretaria de 
gestão – ainda sem agenda.
XIII . Garantir a segurança das 
escolas;
não cumprido.
XIV . Garantia da equipe dupla 
em escolas que tenham mais de 
30 salas de aulas;

não cumprido;
XV . reformular o Projeto 
Escola Total substituindo 
os atuais monitores por 
professores concursados 
recebendo por 200 horas;
não cumprido.
XVI . Proporcionalidade 
referente as crianças e aos 
funcionários;
não cumprido.
XVII . Adicional de horário 
noturno para os funcionários de 
acordo com os dos professores;
Governo (secretaria de gestão)
disse que está em estudo.
XVIII . recesso escolar para 
os funcionários.
Prefeito em 04 de julho 
em reunião no Salão nobre 
disse que não via problemas 
inicialmente em atender  pediu 
estudos para cumprimento. 
Ainda sem resposta.

O prefeito Papa está se fingindo de 
morto e ignora as reivindicações do 
Movimento Santos Merece outra Edu-
cação. Até o momento, nenhum dos 
itens da pauta, que contempla entre 
outros pontos a promoção, fixação 
de sede, a questão dos ditos volan-
tes e dos auxiliares, foi atendido. 

sANTOs mERECE 
OUTRA EDUCAÇÃO

O Movimento foi lançado ofi-
cialmente no dia 9 de junho com 
uma manifestação de professores, 
no Paço Municipal e a divulgação 
de um manifesto e de uma carta 
aberta aos pais. foram realizados 
diversos atos na sequência, que 
culminaram com um grande evento 

seguido de passeata da Praça da 
independência, no Gonzaga.

no dia 4 de julho o prefeito 
Papa recebeu quase uma centena 
de educadores no salão nobre do 
Paço Municipal. o que seria uma 
reunião em seu gabinete na qual 
participariam apenas cinco edu-
cadores e a diretoria do Sindserv, 
se transformou em uma verda-

deira audiência pública. Além 
do chefe do executivo estavam 
presentes os secretários de edu-
cação e de gestão e o chefe de 
gabinete. Todos os membros do 
governo conheceram os detalhes 
da longa pauta de reivindicação, 
reconheceram a gravidade da si-
tuação e prometeram tomar pro-
vidências.
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MiniSTÉrio PÚbliCo inVESTiGA AYMArÁ

Enquanto a Prefeitura 
gasta milhões com livros 
desnecessários, os educa-
dores enfrentam diversos 
problemas nas escolas. o 
Sindserv recebeu diversos 
relatos que até mesmo di-
reitos estatutários vêm sen-
do negados porque não há 

professores e funcionários 
suficientes na rede. 

A desorganização da Se-
duc é tamanha que compro-
mete até mesmo o agenda-
mento da licença Prêmio 
e da falta-lei. Esta última, 
quando negada pela chefia 
imediata, o servidor deve 

exigir que uma nova data 
seja indicada dentro dos 
próximos 30 dias. 

Educadores que tiverem 
dificuldades nesse sentido 
podem entrar em contato 
com o Sindserv, para que o 
Departamento Jurídico faça 
valer os direitos.

LICENÇA PRÊmIO E ATé 
FALTA-LEI EsTÃO sENDO CORTADAs

uma cidade com um orçamento bilioná-
rio, que apenas com o fundeb ultrapassa o 
valor de r$ 100 milhões, mantém no Esco-
la Total monitores que, para atuar no pro-
grama, assinam como voluntários. 

Conclusão: são pessoas super explora-
das e sem qualquer segurança trabalhis-
ta. Os profissionais, além de ganharem 
muito pouco, recebem com atraso todos 
os meses. Essa é a forma de vínculo em-
pregatício camuflado que mais fragiliza o 
trabalhador.

Em pleno século 21, com Santos osten-
tando o título de cidade educadora, é de 
uma irresponsabilidade social sem limites 
manter profissionais trabalhando sob con-
dições precárias como as do Escola Total.

ressalve-se o esforço desses monitores, 
que mesmo sujeitos a tamanha exploração 
se desdobram para dar conta do recado. 

Defendemos para esses trabalhado-
res salário integral, extensão de todos 
os direitos dos servido-
res e a completa 
reestruturação 
do Projeto. 

EsCOLA TOTAL: 
PELO FIm DA sUPER 
EXPLORAÇÃO!

o Ministério Público acatou a denúncia do 
Sindserv sobre indícios de superfaturamento 
na compra de livros da Aymará. 

o material, além de caríssimo (r$ 79,80 a 
unidade com 40 páginas e cada página por 
r$ 2,00), é desnecessário, já que a Prefeitura 
recebe os livros do PnlD (Programa nacional 
do livro didático) do MEC (que são escolhidos 
pelos educadores) e os livros do Projeto ler e 
Escrever do Governo do Estado. 

o kit Aymará só chegou escolas no segun-
do semestre e interferiu no Planejamento dos 
Educadores, que passaram a ser obrigados a 

aplicar provas para a Editora.
Enquanto a Seduc desperdiça o dinheiro 

público, as reivindicações básicas dos educa-
dores que poderiam refletir significativamen-
te em melhores condições de aprendizagem 
dos alunos não são atendidas.

A instauração do inquérito civil significa 
que assim como o sindicato, a 12ª Promotora 
de Justiça Marisol lopes Mouta Cabral enten-
deu que há motivos suficientes para a suspei-
ta de irregularidades no pregão eletrônico. 
Assim que as conclusões saírem o Sindserv 
informará a categoria.

A regulamentação deveria ter ocorrido  dois meses  após a aprovação da lei 702. nada 
disso aconteceu. .A Secretaria de Gestão informou que a mesma deverá vir em forma de lei. o 
conteúdo ainda é desconhecido pelo conjunto das E.D.is. Estão todas   no aguardo da proposta, 
para analisá-la antes que o Prefeito mande para o legislativo para que não haja surpresas.

EDUCADORAs DE DEsENVOLVImENTO INFANTIL CONTINUAm NO AGUARDO 
DA REGULAmENTAÇÃO DA LEI 702 DE 02 DE DEZEmBRO DE 2010.

NÃO FIQUE só. FIQUE sóCIO
VOCÊ PODE AssOCIAR-sE PELO sITE: WWW.sINDsERVsANTOs.ORG.BR
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ATENÇÃO FUNCIONÁRIOs DE EsCOLAs
oS funCionÁrioS DE ESColA TAMbÉM forAM ElEiToS PArA ConSTrução Do PCCS DoS SErViDorES. HÁ rEiVinDiCAçõES AnTiGAS 
quE ESTArão EM DiSCuSSão E DEVEM rECEbEr oS DEViDoS DETAlHAMEnToS nAS rEuniõES quE AConTECErão EM brEVE. AlGunS 

ASSunToS JÁ PoDEM SEr AlVoS DE rEflExão PArA AGilizAr o ProCESSo DE ElAborAção DE ProPoSTAS. São ElES:

Há tempos o Sindserv defende a necessi-
dade de implantação de um outro formato de 
regimento Escolar na rede: mais moderno e 
com ampla participação de toda a comuni-
dade escolar. 

não é mais possível ter um regimento ela-
borado às portas fechadas, por meia dúzia de 
pessoas que não conhecem a realidade das salas de 
aula e as dificuldades do cotidiano das escolas.

o regimento é um instrumento que pode e 
deve coibir algumas práticas abusivas das che-
fias. Rediscutir os competes e garantir que este 
importante documento de organização da vida es-
colar seja fundamentado na proposta pedagógica 
é o outro grande desafio que teremos pela frente!
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-AmpliAção do 
AdicionAl noturno;
-recesso escolAr;
-proporcionAlidAde
Aluno/Funcionário;

-redução dA JornAdA 
de trAbAlho sem redução sA-
lAriAl;
- regulAmentAção dA 
reFun: no horário de 

trAbAlho;
- cApAcitAção permAnente;
- FixAção de sede;
- gArAntiA de remoção AnuAl 
pArA quem Assim o deseJAr.

AlÉM DiSSo, HÁ o Pró-funCionÁrio (ProJETo Do GoVErno fEDErAl) quE PrECiSA TEr o rEConHECiMEnTo DE fATo Do 
POdER PúblicO. A cAPAcitAçãO significA vAlORizAçãO PROfissiOnAl! EstAMOs AtEntOs!

POR Um REGImENTO 
EsCOLAR mAIs 
DEmOCRÁTICO É comum os funcionários de escolas serem pressiona-

dos para realizar funções que não são de seus 
competes. isso é uma das inúmeras formas de 

assédio moral!
As causas dessa situação são a fal-

ta de profissionais e as péssimas con-
dições de trabalho que acarretam uma 

série de consequências, dentre elas enfer-
midades do trabalho. Com a ausência dos 

profissionais, outros são direcionados para 
tapar buracos. 

não aceite pressão! Equipe, professores e 
funcionários precisam estar unidos contra o des-

monte da Educação que causa tantos confli-
tos nas unidades escolares. SE VoCê ou SEu 
ColEGA ESTÁ SEnDo AlVo DE ASSÉDio, DE-

nunCiE AoS SinDiCATo. liGuE: 3228-7400.

DIGA NÃO AO ABUsO: 
DENUNCIE O AsséDIO!


