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Frente a reclamações recebidas de professores e 
professoras, de que tiveram descontos referentes às 
paralisações dos dias 8 de abril, 29 de abril e 24 de maio, 
a APEOESP obteve garantia verbal da Coordenadoria 
Geral de Recursos Humanos (CGRH) da Secretaria 
Estadual de Educação (SEE) de que a reposição das 
paralisações destes dias está assegurada. Informou a 
responsável pelo expediente da CGRH (pois a diretora 
está em férias) que uma vez reposto o dia corres-
pondente, haverá o pagamento na folha seguinte e a 
retirada da falta.

Ocorre, porém, que os dirigentes e diretores não 
estão executando esta orientação da SEE, tendo em 
vista que a mesma não foi emitida por escrito, na forma 

de comunicado, como em outras situações, razão pela 
qual a APEOESP está solicitando que tal providência seja 
imediatamente tomada. Lembramos que este assunto 
foi tratado em reunião com o Secretário da Educação, 
na reunião que mantivemos em 23 de maio, não tendo 
sido manifestado naquele momento nenhum obstáculo 
para que a reposição fosse efetivada.

Solicitamos que todos os casos em que esteja haven-
do impedimento para a reposição dessas paralisações 
sejam comunicados para presiden@apeoesp.org.br, 
com os dados necessários, para que possamos enca-
minhar à SEE, conforme orientação da CGRH. Vamos 
continuar insistindo para que seja emitido o comunicado 
para as Diretorias de Ensino sobre este assunto.
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Secretaria de Comunicação

No dia 16 de junho, a direção da APEOESP, atendendo 
à solicitação de um grupo de professores e funcionários,  
reuniu-se com a Coordenadoria Geral de Recursos Huma-
nos da Secretaria da Educação para tratar sobre a Resolução 
SE 29 que provocou redução no número de funcionários 
em algumas escolas da rede estadual.

A Resolução altera critérios e parâmetros para de-
finição dos módulos das unidades escolares da rede 
estadual para os cargos e funções do QAE e QSE. Esta 
alteração tem como referência o número de classes de 
cada unidade escolar. 

Ocorre que houve redução em unidades cujo nú-
mero de alunos, por exemplo, chega a mais de três mil.  
A  APEOESP argumentou sobre os prejuízos causados 
com esta alteração e cobrou da Secretaria que revisse 
a redução no número de funcionários.  

Obtivemos o compromisso da CGRH de que rever-
terá o quadro citado e não mais acontecerão reduções 
nestes casos. 

Solicitamos às subsedes que nos informem sobre situa-
ções semelhantes, através do e-mail presiden@apeoesp.
org.br, para que providências sejam solicitadas à CGRH. 

A APEOESP tem sido posicionado firmemente contra o 
machismo e toda forma de discriminação e violência contra 
a mulher. Nossa categoria é majoritariamente feminina. 
Por isso não nos omitimos frente a fatos como o estupro 
coletivo de que foi vítima uma menor no Rio de Janeiro 
em 20 de maio deste ano, violentada por nada menos que 
33 homens. O caso está sendo investigado pela polícia e 
pelo Ministério Público daquele estado e já há seis presos.

Entretanto, sabemos que a cultura do estupro, 
infelizmente, está disseminada na sociedade, na maior 
parte das vezes estigmatizando a vítima e não o agres-
sor. É necessário, portanto, que este debate seja feito 
de forma ampla e profunda. De acordo com o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada 
a cada 11 minutos no Brasil. Precisamos encarar de 
frente o problema para combatê-lo.

Destacamos, neste momento, a iniciativa da Subsede 
da APEOESP de Araras, que promoveu no dia 25 de 
junho, em praça pública, um ato público para denunciar 
e debater a cultura do estupro. Esperamos que esta 
iniciativa possa incentivar outras subsedes a também 
realizar atividades nesta direção.

Lembramos, por fim, que no dias 12 e 13 de agosto 
a APEOESP realizará a V Conferência Estadual de Mu-
lheres, espaço privilegiado para a discussão deste e de 
outros temas importantes sobre a questão de gênero.  

Sindicato na luta contra 
a cultura do estupro

APEOESP questiona governo 
sobre redução de funcionários

Resolução SE 29 altera movimentação de integrantes do Quadro de Apoio 
Escolar (QAE) e do Quadro da Secretaria da Educação (QSE)

Nos últimos dias a APEOESP recebeu muitas re-
clamações em razão do anúncio da SEE de que faria 
novas atribuições para as salas de leitura  exclusivamente 
para readaptados, retirando deste projeto os demais 
professores, entre eles os da categoria F. A APEOESP 
comunicou-se com a SEE e pautou este assunto.

Na sexta-feira, 24/6, a SEE emitiu comunicado sus-
pendendo as atribuições. Leia a íntegra do comunicado:

Prezados Srs. Dirigentes Regionais de Ensino,
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, em 

complementação aos Boletins Informativo CGRH – Edi-

ções 13 de 13/06/2016 e 14, de 20/06/2016 - comunica 
que, até nova orientação, está suspensa a aplicação dos 
procedimentos para atribuição das Salas de Leitura aos 
docentes readaptados, constante dos referidos Boletins.

Informamos que, em decorrência das sugestões 
apresentadas pelas Diretorias de Ensino, daremos início 
às discussões sobre o tema para estabelecer os procedi-
mentos quanto à atribuição de 2017, em conjunto com a 
Coordenadoria de Gestão da Educação Básica e a partici-
pação da Equipe de Supervisão das Diretorias de Ensino.
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