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Encerrado no domingo, 15, o 33º Con-
gresso da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CNTE) aprovou 
o indicativo de greve geral para o dia 15 de 
março, por tempo indeterminado. 

Além das pautas locais de cada sindicato, 
a greve nacional tem como principal eixo de 
luta pela não aprovação da reforma previ-
denciária e pelos investimentos necessários 
e previstos no Plano Nacional de Educação 
(PNE) – no caso do Estado de São Paulo, 
também pela implementação do Plano Esta-
dual de Educação, aprovado pela Assembleia 
Legislativa no dia 14 de junho.

Os delegados do Congresso aprovaram 
ainda a formação de uma coordenação na-
cional de greve geral, que será integrado por 
membros da executiva da CNTE e por um 
representante de cada sindicato filiado.

Calendário da APEOESP

Em virtude das deliberações do Congresso 
Nacional da CNTE, a reunião do Conselho 
Estadual de 

Representantes, inicialmente prevista para 
o dia 20 de janeiro, será realizada no dia 4 de 
fevereiro (sábado). Está mantido o seguinte 

calendário:
18 de janeiro, quarta-feira, 10 horas - 

reunião da Executiva.
19 de janeiro, quinta-feira, das 10 às 14 

horas, na sede central da APEOESP - reunião 
sobre a resolução de atribuição de aulas de 
2017. 

Público: diretores, coordenadores das 
subsedes e mais um representante de cada 
subsede.

4 de fevereiro, sábado – reunião do Con-
selho Estadual de Representantes, em local 
a ser definido.

CNTE tem nova diretoria

No sábado, 14, os 2500 delegados pre-
sentes ao 33º Congresso Nacional da CNTE 
elegeram a nova diretoria e conselho fiscal 
da entidade. Com 86,8% dos votos, a chapa 
Resistência e Luta, encabeçada por Heleno 
Araújo, venceu o pleito. Integrarão a nova 
diretoria os companheiros da APEOESP Ro-
berto Leão – até então presidente da CNTE 
–, que assume a Secretaria de Relações In-
ternacionais, a Diretora Francisca P. Rocha 
(Secretaria de Saúde) e o professor  Marco 
Antônio Soares (Executiva Adjunta).
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Decisão altera calendário imediato da APEOESP


