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Nós, professoras e professores, estamos há dois 
anos sem reajuste salarial e estamos em campanha 

por um reajuste emergencial de 16,6% para repor 
nossas perdas de julho de 2014 a fevereiro de 2016. 
Na sexta-feira, 26/08, temos um encontro marcado: 
assembleia estadual às 14 horas na Praça da República 
em São Paulo, para ampliar e fortalecer nossa luta para 
que o governo negocie e atenda nossa reivindicação.

No quadro em que estamos vivendo, infelizmente 
é comum a ocorrência de situações em que se torna 
necessário recorrer a empréstimos para saldar algum 
compromisso ou imprevisto. Por isso, atendendo a so-
licitações, a Diretoria da APEOESP buscou opções para 
que os associados possam enfrentar essas emergências 

em melhores condições frente às altas taxas de juros 
do mercado financeiro.

Desta forma, na terça-feira 23, conforme aprovado 
na reunião do Conselho Estadual de Representantes 
no dia 19 de agosto, a presidenta do Sindicato, Maria 
Izabel Azevedo Noronha, assinou contrato com o 
Banco Bonsucesso Consignado S.A, empresa do Gru-
po Santander, para a oferta de crédito consignado aos 
associados da APEOESP a juros de 2% ao mês, mesmo 
para professores(as) que tenham restrições cadastrais e 
para temporários, em condições especiais.

Em breve divulgaremos as informações sobre como 
proceder para a obtenção do empréstimo consignado, 
cujo atendimento se iniciará na segunda-feira, 29 de agosto.

SEE realiza levantamento 
sobre aulas sem atribuição
Na segunda-feira, 22 de agosto, a Coordenadoria 

Geral de Recursos Humanos (CGRH), da Secre-
taria Estadual da Educação, emitiu comunicado 

aos dirigentes regionais de ensino solicitando que seja 
informado o número de aulas livres e em substituição 
não atribuídas, “visando o planejamento das ações a 
serem implantadas” e “monitorar o quadro de aulas 
atribuídas, assim como o déficit existente nos estabe-
lecimentos de ensino”.

O comunicado também cita que “o sistema passou 
a contar com campos para inclusão das informações 
sobre as Salas/Classes de Recursos”.

A APEOESP vem insistindo junto à SEE sobre a ne-
cessidade de contratação de mais professores, tendo 
em vista que nos chegam informações sobre a existência 
de disciplinas sem professores nas escolas. Lembramos 
que há decreto do governador, de novembro de 2015, 
que proíbe contratações, que só podem ser feitas me-
diante autorização especial. Assim, é muito importante 
que se faça chegar de fato ao gabinete do Secretário 
da Educação o número real de aulas sem atribuição, 
para que seja assegurado aos estudantes o direito de 
aprender, bem como aos professores a possibilidade 
de ocupar esses postos de trabalho.
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