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Reunião de Representante
discute a construção do
Seminário da Educação para
debater, a jornada de 6 horas
para categoria, entre outros
pontos.

Plano Municipal
de Educação
A vice

presi-

dente do SITRAEMFA

a-

companhou as
audiências

do

Plano Municipal de Educação, de
2014, que traça as metas para
educação na cidade para os próximos 10 anos.

Coletiva

de

Traba-

lho.
Os Seminários
da Educação e Assistência sairão no primeiro semestre de
2015, conforme deliberado nas reuniões
de representante.

Lei

do

Social (SUAS).
No dia 13 de
novembro os trabalhadores, usuários e
representantes

de

organizações da Assistência Social do
Município

de

São

Paulo, fizeram manifestação para reivindicar atenção especial para a Política Pública da Assis-

Sitraemfa participa de audiência
pública e manifesta o seu repúdio
as PLs 01-00202 e 341
Essas PLs propõe
a extensão do horário
de atendimento das
crianças
de 0 a 5
anos para
as 21 horas, e a
retirada
das paradas pedagógicas e dos pontos
facultativos, são propostas ilegais e, porque
não dizer, inconstitucionais.
A direção do SITRAEMFA, na audiência

a

da Assistência

discutido

também o recesso,

Neste ano de

Social,

afirmou que o sindicato não ficará calado e
passivo diante do retrocesso e que essas
PLs, significam uma
afronta aos direitos
dos trabalhadores e
das crianças.
Institucionaliza a educação transfere da família para o Estado,
toda a obrigação de
educar e ensinar.
Não se consolida dentro de uma
proposta pedagógica
a educação e sim em
projeto de assistência
estatal.

Diretoria do Sindicato dá encaminhamentos
para construção de documentos, com a participação do SITRAEMFA, SIMBFIR e FEI,
deliberados em reunião de Representante,
referente a portaria de férias.

Esse

evento

acontece

desde 2010, quando foi
criada a Lei 15.210 de
23/06/2014

instituindo

o Dia Municipal da Assistência Social no município. E neste ano teve como tema: Fortalecimento do SUAS – protagonismo dos usuários
e valorização dos trabalhadores.

” O nosso
projeto para
o próximo ano será no
âmbito da
capacitação
para todos
os trabalhadores que
realizam os
serviços da
Assistência
Social”, afirma Luciana
Temer, secretaria de
SMADS. “

SITRAEMFA comemora com
representantes o
dia do Educador

SITRAEMFA debate portaria
das férias com SME

Preocupado
com efeitos que a
portaria de férias
causará na categoria, a partir de janeiro de 2015, o
SITRAEMFA se reuniu com a SME para
debater o assunto.
A posição do

SITRAEMFA, junto
a SME, foi para
que o trabalhador
tenha garantido,
integramente, as
suas férias coletivas no mês de janeiro de 2015 e
ressaltou que as
férias coletivas é
uma prática, há
mais de 20 anos,
na rede conveniada, ou seja, incorporado na vida
dos trabalhadores.
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