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A VOZ DO TRABALHADO R “Um Novo Tempo em Defesa do Trabalhador” 

Informação e Credibilidade a Serviço dos Trabalhadores da Educação e Assistência 
Social do Estado de São Paulo 

O ano de 2014 está 

chegando ao fim e o SITRA-

EMFA não mediu esforços 

para atender os anseios dos 

trabalhadores da categoria. 

Para atingir seus objetivos, 

participaram de debates, e-

ventos e manifestações de-

mocráticas ocorridas na ci-

dade de São Paulo. 

Participou dos debates 

da Central Única dos Traba-

lhadores - CUT, da Confede-

ração Nacional da Segurida-

de Social - CNTSS, do Con-

selho Municipal da Assistên-

cia Social - COMAS, do Fó-

rum da Assistência Social - 

FAS, do Fórum da Educação 

Que Venha 2015! 
Infantil – FEI, nos diversos 

Fóruns Regionais de Defesa 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, nos principais 

debates ocorridos na Câma-

ra Municipal de São Paulo 

manifestando suas posições 

e fazendo a defesa dos di-

reitos dos trabalhadores da 

categoria. 

As ações realizadas 

pela diretoria do sindicato 

resultaram numa efetiva e 

qualificada participação dos 

trabalhadores nas ativida-

des do sindicato como as-

sembleias e reuniões de re-

presentes. Foram vários a-

vanços e conquistas obtidas 

no decorrer deste ano. 

Novos benefícios nas 

diversas áreas como educa-

ção e lazer. Um exemplo foi 

a reestruturação do atendi-

mento odontológico o qual 

atendia somente os traba-

lhadores da Rede Convenia-

da na sede do sindicato e 

hoje atende o trabalhador 

nas várias regiões da cida-

de.  

No tocante a lazer e 

diversão, foram realizadas 

novas parcerias com reno-

madas empresas para ga-

rantir o bem-estar, o des-

canso e a diversão dos as-

sociados e seus familiares. 

Para 2015, o SITRA-

EMFA fará uma série de a-

ções, como seminários de 

educação e assistência soci-

al, os quais serão debatidos 

questões como adequação 

da jornada trabalho, equi-

paração salarial e a melho-

ria das condições de traba-

lho e qualidade de vida da 

categoria. 

 Neste sentido, vão os 

nossos agradecimentos a 

todos e todas que, de uma 

forma ou de outra, contri-

buíram para um sindicato 

forte e combativo e que de 

fato faça “Um Novo Tempo 

Feliz Natal e  Próspero Ano Novo 

Que 2015 tenhamos muitas conquistas 

e realizações dentro da nossa categoria  

São os desejos sinceros de toda 
diretoria do SITRAEMFA 

Informativo da Rede Conveniada 
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Reunião de Representante  

da Rede Conveniada  

Plano Municipal  

de Educação  

A vice presi-

dente do SI-

TRAEMFA  a-

companhou as 

audiências do 

Plano Municipal de Educação, de 

2014, que traça as metas para 

educação na cidade para os pró-

ximos 10 anos. 

     No dia 13 de 

novembro os traba-

lhadores, usuários e 

representantes de 

organizações da As-

sistência Social do 

Município de São 

Paulo, fizeram ma-

nifestação para rei-

vindicar atenção es-

pecial para a Políti-

ca Pública da Assis-

tência Social, 

como preconi-

za a Lei do 

Sistema Único 

da Assistência 

Social (SUAS).  

Esse evento acontece 

desde 2010, quando foi 

criada a Lei 15.210 de 

23/06/2014 instituindo 

o Dia Municipal da As-

sistência Social no mu-

nicípio. E neste ano te-

ve como tema: Fortale-

cimento do SUAS – pro-

tagonismo dos usuários 

e valorização dos traba-

lhadores.   

 Preocupado 

com efeitos que a 

portaria de férias 

causará na catego-

ria, a partir de ja-

neiro de 2015, o 

SITRAEMFA se reu-

niu com a SME para 

debater o assunto.  

 A posição do 

Sitraemfa participa de audiência 
pública e manifesta o seu repúdio 

as PLs 01-00202 e 341  

 Essas PLs propõe 

a extensão do horário 

de atendi-

mento das 

crianças 

de 0 a 5 

anos para 

as 21 ho-

ras, e a 

retirada 

das para-

das peda-

gógicas e dos pontos 

facultativos, são pro-

postas ilegais e, porque 

não dizer, inconstitucio-

nais.  

 A direção do SI-

TRAEMFA, na audiência 

afirmou que o sindica-

to não ficará calado e 

passivo diante do re-

trocesso e que essas 

PLs, significam uma 

afronta aos direitos 

dos trabalhadores e 

das crianças.  

Institucionaliza a edu-

cação transfere da fa-

mília para o Estado, 

toda a obrigação de 

educar e ensinar.  

 Não se consoli-

da dentro de uma 

proposta pedagógica  

a educação e sim em 

projeto de assistência 

estatal. 

SITRAEMFA debate portaria 
das férias com SME 

SITRAEMFA, junto 

a SME, foi para 

que o trabalhador 

tenha garantido, 

integramente, as 

suas férias coleti-

vas no mês de ja-

neiro de 2015 e 

ressaltou que as 

férias coletivas é 

uma prática, há 

mais de 20 anos, 

na rede convenia-

da, ou seja, incor-

porado na vida 

dos trabalhadores. 

Diretoria do Sindicato dá encaminhamentos 

para construção de documentos, com a par-
ticipação do SITRAEMFA, SIMBFIR e FEI,  

deliberados em reunião de Representante, 
referente a portaria de férias.   

Dia Municipal da Assistência Social  

SITRAEMFA comemora com  

representantes o  

dia do Educador 

Reunião de Representante  

discute  a construção do  
Seminário da Educação para 

debater, a jornada de 6 horas 
para categoria, entre outros 

pontos. 

  Neste ano de 

2014 a reunião de 

representante, 

que acontece na 

sede e nas subse-

des sul e leste fo-

ram discutidos 

Campanha Salari-

al, Recesso e Se-

minário para Edu-

cação e Assistên-

cia.  

Para a 

Campanha Salari-

al, foram debati-

das duas ques-

tões: a Educação 

abordou a equi-

paração dos sa-

lários e da jorna-

da de trabalho 

da Rede Conve-

niadas com a 

Rede Direta.  

Na Assis-

tência Social, o 

tema principal é 

o direito do adi-

cional de pericu-

losidade e insa-

lubridade para 

os trabalhadores 

(as) dos serviços de 

média e alta com-

plexidade. 

Foi discutido 

também o recesso, 

que hoje já é garan-

tido em Convenção 

Coletiva de Traba-

lho. 

Os Seminários 

da Educação e Assis-

tência sairão no pri-

meiro semestre de 

2015, conforme deli-

berado nas reuniões 

de representante. 

 ” O nosso 
projeto para 
o próximo a-
no será no 
âmbito da 

capacitação 
para todos 
os trabalha-
dores que 
realizam os 
serviços da 
Assistência 
Social”, afir-
ma Luciana 
Temer, se-

cretaria de 
SMADS. “ 


