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Auxiliares em educação retomam pesquisa

Levantamento voltado para avaliar os problemas de saúde da categoria foi retomado 
com foco no mapeamento das doenças e acidentes de trabalho dos profissionais da 
rede municipal de ensino; ação faz parte do retorno de calendário pelas 30 horas

Outubro de luta contra a PEC 32
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No mês dos servidores e das servidoras, 
Sindserv SBC intensifica mobilizações 
contra a Reforma Administrativa

Participe da pesquisa 
pelo QR CODE
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Mês do servidor e da servidora

Memória das lutas para fortalecer o presente!

Saudamos os trabalhadores e 
trabalhadoras do setor públi-
co em outubro e, sobretudo, no 
dia 28, dia do Servidor Públi-
co. Aproveitamos para com-
partilhar uma parte de nossa 
entrevista com Sandra Regina 
Silva Zoccaratto, primeira pre-
sidenta do nosso sindicato.  
Sandra iniciou sua vida como 
trabalhadora na prefeitura em 
1976, como oficial administrati-
vo na gestão do prefeito Geraldo 
Farias Rodrigues. Ela destaca que 
naquela época não era obrigató-
rio ainda o concurso público pra 
ingressar, 
não havia 
e s t a b i l i -
dade e as 
pessoas fi-
cavam sujeitas às vontades e de-
sejos de quem estava no poder e 
podiam ser demitidas – algo que 
se pretende fazer com a Reforma 
Administrativa (PEC32). Sandra 
teve atuação determinante não 
apenas na formação do nosso 
sindicato, mas como profissional 
em muitos projetos que marca-
ram a história da nossa cidade. 
Além disso, destaca-se sua vivên-
cia e acompanhamento na cons-
trução da lei que dispunha sobre 
a consolidação da Reforma Ad-
ministrativa na gestão municipal 
de São Bernardo do Campo (lei 
2240/76). "Em 1978 a gente elegia 
delegados e conselho de repre-
sentantes por secretaria de acor-

antes mesmo da aprovação, foi 
feito um trabalho de visita à base 
da categoria em 88 e criada uma 
Comissão Pré-Sindical. Sandra 
enfatiza a importante transição 
de Associação de Funcionários 
Públicos, espaço cedido onde se 
reuniam os servidores, para um 
Sindicato no processo de lutas e 
conquistas. O Sindserv SBC foi 
criado em 11 de janeiro de 1989 
e sua primeira eleição teve três 

Outras conquistas nesses primeiros tempos 
de Sindserv SBC

•  CIPA livre, sem a tutela da administração;
•  Os adicionais de insalubridade e periculosidade aos ser-
vidores 
•  Vale refeição aos motoristas de ambulância e enfermeiras; 
•  Compromisso da prefeitura para melhorar o atendimento 
aos servidores; 
•  Conquista de piso salarial para as ascensoristas. 
De forma muito generosa Sandra partilhou conosco mo-
mentos sobre a vida política, os desafios enfrentados em 
várias administrações e a possibilidade de construção de um 
sindicato cada vez mais forte. 

do com o número de funcioná-
rios”, explica Sandra. Ela também 
destaca o processo de criação do 
Sindserv SBC e as conquistas 
das primeiras vitórias dos traba-
lhadores e trabalhadoras do setor 
público de nossa cidade. "Fize-
mos todo um trabalho antes de 
1988 de visita a base da categoria 
uma comissãozinha pró-sindi-
cato miudinha, né? Porque nós 
tínhamos a notícia de que ia ser 
aprovado na Constituinte de 88 o 
direito do servidor público se or-
ganizar em entidades sindicais, 
porque até então era associação. 

E as-
s o -
c i a -
ç ã o 
c o m 

um caráter bem, vamos dizer, 
recreativo”. Ela se recorda que na 
época havia uma percepção dos 
próprios trabalhadores de divi-
são, o “pessoal administrativo” e 
“operacional”, e que muitas vezes 
não se percebiam como perten-
centes a uma mesma categoria. 
Não havia uma percepção de 
unidade, que é fundamental para 
a luta. Antes da constituição de 
1988 os trabalhadores começa-
ram a se organizar, primeiro em 
um Conselho de Representantes. 
Com a Constituinte, havia ru-
mores de que o direito de orga-
nização sindical da categoria de 
servidores em todos os níveis da 
federação seria aprovado. Assim, 

chapas em disputa. Sandra Zoc-
caratto foi presidenta eleita para 
a primeira gestão (1989/91), e 
depois foi reeleita para uma se-
gunda gestão (1997/99). Com o 
sindicato foi conquistado o di-
reito de uma vez por mês estar 
em todos os setores, pelo menos 
uma hora por mês. Dentre as 
conquistas desse primeiro perío-
do destacamos:

O Sindserv SBC foi criado 
em 11 de janeiro de 1989
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Educação

Se Paulo Freire estivesse vivo em 
2021 faria 100 anos. Celebrar 
essa data foi uma decisão políti-

ca de coletivos do mundo intei-
ro que reconhecem as ideias de 
Freire e as enxergam como pos-

Centenário Paulo Freire: por que celebrá-lo?
pessoas jovens e adultas, assim, 
contribuiu a pensar os proces-
sos de alfabetização críticos. 
Ampliando a análise das contri-
buições de Freire, ele nos con-
vocou a refletir outra pedago-
gia, a pedagogia do oprimido, 
despertando-nos a pensar que 
educação não é neutra e que nós 
educadores, por sermos sujei-
tos históricos, podemos decidir, 
sob a intencionalidade dos pro-
cessos educativos, inclusive, nos 
perguntando: Queremos formar 
para adaptação ou educar para 
libertação contra toda forma de 
opressão? Nesse sentido contri-
buiu para educação nos provo-
cando a entender que é possível 
pensar uma pedagogia que não 
subalterniza, mas liberta, dando 
orientações para a concretização 
dessa pedagogia, elucidando que 
se faz pelo diálogo investigativo 
e problematizador, o qual permi-
te levantar a situação-limite, que 
será tratada por temas geradores, 
de modo crítico e esperanço-

so, envolvido na ética humana. 
Paulo Freire nos ensinou que 
o sonho tem formas de se 
concretizar e que pode pas-
sar por diferentes lugares, 
mas nunca perder o rumo. 
Nas suas andarilhagens com-
prometeu-se com a democracia 
em sua grande extensão, reco-
nhecendo–a em diferentes ins-
tâncias e observando-a na edu-
cação como forma de ampliar 
conhecimento, porque sempre 
declarou que aprendemos em 
comunhão, devido ao respei-
to que devemos ter à cultura, 
à história, à memória e ao co-
nhecimento de todos que estão 
envolvidos na ação educativa.
Freire contribuiu com a educa-
ção porque nos ensinou a termos 
indignação contra as injustiças e 
as malvadezas, evidenciando que 
a educação não muda o mundo, 
mas sem ela é impossível mudá-lo.
Adriana Pereira da Silva, edu-
cadora da rede municipal 
de São Bernardo do Campo.

sibilidade de ler o mundo para 
compreendê-lo e então, agir so-
bre ele, tornando-o mais justo e 

solidário. As contribuições 
de Paulo Freire para educa-
ção são muitas e se inicia 
quando ele nos apresenta 

sua infância, um momento da 
vida marcado pela oportu-
nidade de ser livre, de ter 
direito à fala, à escrita, ao 
pensar e agir no mundo, 

por meio de uma convivência 
segura e harmoniosa com sua 
família, amigos e natureza. 

Assim, ele contribui com a 
educação ao evidenciar que 
ser criança é ter o direito de 
conhecer a vida, dialogando 
com pessoas, convivendo 

com a natureza em ação lú-
dica, prazerosa e reflexiva. 
No exercício da ação edu-
cativa se fez ativo na luta 

pelo direito à educação 
para todos (as) e nesse processo 
se comprometeu com práticas 
de alfabetização e educação das 

Calendário de lutas

Acompanhe nossas 
atividades de outubro

Auxiliares em educação 
retomam mobilizações

30 horas já!

Os auxiliares em educação reto-
maram a agenda de mobilizações 
da categoria visando a implanta-
ção das 30 horas na rede muni-
cipal de ensino. Os servidores e 
servidoras retomaram a pesquisa 
dos auxiliares para avaliar quais 
problemas de saúde os profissio-
nais tem em decorrência da alta 
carga horária a qual são submeti-
dos. O objetivo do estudo é mape-
ar e reconhecer as doenças e aci-
dentes de trabalho mais comuns 

sofridos no dia a dia da profissão. 
Acesse a pesquisa pelo link: 
https://docs.google.com/for-
m s / d / e / 1 FA Ip Q L S f D J o S j -
GpWhoYte3nwa7do-hNi3T-
gRZ8VVJu4-TUhCq3XU7IQ/
v i e w f o r m ? u s p = s f _ l i n k
Nos próximos meses serão 
feitas atividades virtuais, vi-
sando pressionar a prefeitura 
pela implantação das 30 horas, 
além da distribuição de ma-
terial nas  unidades escolas.

Ao longo do mês de outubro 
teremos uma programação es-
pecial no mês do servidor, com 
atividades voltadas para a pro-
moção dos direitos da nossa ca-
tegoria, resgate da nossa histó-

ria, além de ações com nossos 
parceiros. Acompanhe cada uma 
das atividades  e a programação 
completa de outubro em nos-
sas redes sociais ou em nosso 
site: www.sindservsbc.org.br. 
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Não à PEC32

Sindicato intensifica a luta contra a Reforma Administrativa

O Sindserv SBC intensificou a 
mobilização junto aos servidores 
e à população em geral contra a 
Reforma Administrativa. Direto-
res e diretoras do nosso sindica-
to tem realizado panfletagem de 
material que mostra os riscos da 
PEC32 e estiveram em Brasília, 
fazendo coro junto às centrais 
sindicais e sindicatos contra a 
reforma. Confira os principais 
retrocessos da reforma para 
o funcionalismo e, principal-
mente, para toda a população:
- Fim do SUS  | No lugar de um sis-
tema de saúde universal que salva 
vidas, o governo quer implantar 
vale-saúde e planos de quinta ca-

tegoria, deixando o povo na mão.
- Privilégios da alta cúpula do 
estado mantidos | A maioria 
dos servidores são municipais 
assalariados, a maior parte com 
salário médio de R$ 2,8 mil. São 
os mais atingidos. Estão de fora 
juízes, parlamentares e militares
- Piora no atendimento à popu-
lação | O Brasil tem poucos ser-
vidores públicos em relação à sua 
população: são 5,6% enquanto a 
média dos países ricos incluindo 
EUA, França, Alemanha é 10%.
- Fim da escola pública | Além 
de educar as crianças, a Escola 
Pública tem uma rede de prote-
ção alimentar, parte fundamental 

da política de assistência social.
- Aumento do desemprego | O 
investimento em assistência so-
cial e serviços públicos gera ren-
da e empregos no setor privado. 
Sem isso, o desemprego aumenta.
- Fim da vacinação pública 
e gratuita | As vacinas con-
tra a Covid-19 só existem por-
que a Fiocruz e o Instituto Bu-
tantan são órgãos do Estado. 
E porque o SUS é público e 
está presente em todo o país.
- Fim dos concursos e volta do 
apadrinhamento | O concurso 
público é o que garante a con-
tratação de trabalhadores sem 
nenhum tipo de influência polí-

tica, filosófica ou religiosa. Sem 
isso é a volta dos ‘trens da alegria’.
- Aumento da desigualdade so-
cial | Menos serviço público é 
mais injustiça porque são os mais 
pobres que mais necessitam.
- Facilita a corrupção e as ma-
matas | Pois acaba com a estabi-
lidade dos servidores públicos, 
que ficam submissos aos des-
mandos de governos de plantão.
- Mais desmatamento, secas, 
queimadas e matança dos ani-
mais | O governo quer des-
mantelar órgãos ambientais que 
protegem a agricultura e a vida 
como o IBAMA e o ICMBIO. 
(www.contrapec32.com.br)

Corte de cabelo a R$10, na sede 
do sindicato, a cada 15 dias;
www.escolasaturno.com.br

Suporte da Psicologia da PUC 
aos servidores associados ao 

Sindserv SBC

Exames de vista gratuitos e 
descontos em serviços de ótica 

e audiometria aos assiciados

Desconto de 20% na locação de 
apartamentos do condomínio, 

em Ubatura (19 98122-2925)

Descontos de até 40% em 
hotéis, pousadas e colônias de 

férias para nossos associados

Descontos nos cursos da 
Anhanguera, com mensalida-
des a partir de R$ 169,00/mês

Assistência funeral gratuita 
aos associados - R$ 8 a cada 
familiar, carência de 90 dias

Vasta gama de serviços 
para quem optar pela cobertura 

odontológica da empresa


