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APRESENTAÇÃO

O ex-presidente Lula, ao lado da presidenta da APEOESP, Bebel, participou do ato
político “Para o Brasil avançar sem perder direitos”. Leia mais a partir da página 10.

De 22 a 25 de novembro, a APEOESP realizou a VI
Conferência Estadual de Educação e o XXV Congresso Estadual
da entidade, em Serra Negra, configurando, desde os encontros
regionais preparatórios, realizados em todas as regiões, no
dia 28/9, um dos mais importantes processos de discussão e
elaboração do nosso sindicato, tendo em vista a conjuntura
política, econômica e social que estamos vivendo.
O coração do nosso Congresso foi a plenária deliberativa
sobre o plano de lutas, ocasião em que foi aprovado o
manifesto da APEOESP em defesa da democracia, dos direitos
dos/as professores/as e da classe trabalhadora e contra o golpe,
que está reproduzido nas páginas 24 e 25 deste memorial.
Outro momento fundamental foi o ato político de abertura,
porque não é possível imaginar que a educação ocorra
independentemente da conjuntura do país, que sofre grandes
retrocessos a partir do impeachment, vide a retirada dos
royalties do petróleo do financiamento da educação, a farsa da
“escola sem partido”, a reforma do ensino médio entre outros.
Neste memorial apresentamos a você os principais temas
debatidos na Conferência e no Congresso, juntamente com
imagens marcantes destes eventos.
Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Professora
Silvia Pereira,

presente!

Silvia Pereira, ex-secretária dos
Aposentados, homenageada.

Leandro, secretário-geral; Bebel
e dona Júlia, mãe de Sílvia Pereira.
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Uma inestimável perda para a
APEOESP foi o precoce falecimento
da professora Silvia Pereira,
ocorrido em maio de 2015, quando
desenvolvia brilhante trabalho à
frente da Secretaria para Assuntos
do Aposentado.
Silvia era uma pessoa dedicada
e cativante, comprometida com
as lutas da nossa categoria e,
assim, mereceu da nossa entidade
não apenas a denominação da VI
Conferência Estadual e do XXV
Congresso Estadual da APEOESP,
mas, ainda, a realização de
emocionante homenagem, com
a presença de sua mãe Julia e de
seu filho, Vinicius. Para todos nós,
da APEOESP, Silvia Pereira estará
sempre presente.

Vinícius, filho de Sílvia, Bebel e dona
Júlia durante cerimônia de homenagem.

VI Conferência
Estadual

A VI Conferência Estadual de
Educação da APEOESP, ocorrida
em 22 e 23/11/2016, realizou
debates em plenário e nas oficinas
temáticas, sobre o Plano Estadual
de Educação, a partir dos eixos
temáticos da Conferência Nacional
de Educação (CONAE).
Delegados e delegadas, desta
forma, puderam aprofundar a
discussão, tendo como referência
o PEE, mas também as teses e
contribuições inscritas para o
Congresso.

Delegados e delegadas se credenciaram para participar da
Conferência de Educação e do XXV Congresso Estadual.

Fábio Moraes, vice-presidente, Solange Benedetti, adjunta
da Secretaria de Legislação, e o diretor Emauel Duarte,
coordenam a mesa de votação dos regimentos.

A presidenta da APEOESP, Maria Izabel Azevedo Noronha, ao lado do vice-presidente,
Fábio (à direita) e do secretário-geral Leandro durante a abertura da VI Conferência
Estadual.
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A conjuntura educacional
e a implementação do
Plano Estadual de Educação

Mesa temática debate conjuntura educacional, coordenada por Leandro,
secretário geral, e Francisca Seixas, secretária de Assuntos Educacionais.

Delegados e delegadas participam dos debates
sobre a conjuntura e a implementação do PEE.

O deputado João Paulo Rillo (PT),
ao centro, participou dos debates.
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Da Mesa temática – A
conjuntura educacional e
a implementação do Plano
Estadual de Educação
– participaram como
palestrantes João Palma,
representante da APEOESP
no Conselho Gestor do
FUNDEB/SP, o Presidente
da CNTE, Roberto Leão,
Ozani Martiniano, diretora
da APEOESP, o professor
Luiz Freitas, e os Deputados
Estaduais Carlos Giannazi
(PSOL) e João Paulo Rillo
(PT).

As oficinas temáticas
aprofundam o debate
Oficina Temática III – Educação,
Trabalho e Desenvolvimento
Sustentável: cultura, ciência,
tecnologia, saúde e meio ambiente;
Oficina Temática IV – Qualidade
Social da Educação: democratização
do acesso, permanência, avaliação,
condições de participação e
aprendizagem;
Oficina Temática I discutiu o Plano Estadual
e o Sitema Estadual de Educação.

No segundo e último dia da VI
Conferência Estadual de Educação
(23/11/2016), os professores e
professoras tiveram oportunidade
de aprofundar o debate sobre
o Plano Estadual de Educação a
partir de sete eixos. Para isso foram
organizadas as seguintes Oficinas
Temáticas:

Oficina Temática V – Gestão
Democrática, Participação Popular e
Controle Social;
Oficina Temática VI – Valorização
dos Profissionais da Educação:
formação, remuneração, carreira e
condições de trabalho;

Oficina Temática I – O Plano
Estadual de Educação e o Sistema
Estadual de Educação: Organização
e Regulação;
Oficina Temática II – Educação e
Diversidade: Justiça Social, Inclusão
e Direitos Humanos;

Educação e Diversidade foi
o tema da Oficina Temática II.
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Oficina Temática VII –
Financiamento da Educação:
gestão, transparência e controle
social dos recursos.
Como resultado dos debates nas
Oficinas, as propostas aprovadas
foram encaminhadas para a Plenária
de Política Educacional, junto com
as propostas aprovadas nos Grupos
do Congresso.

A Oficina Temática III debateu Educação,
Trabalho e Desenvolvimento Sustentável.

Qualidade Social da Educação foi o
tema de debates na Oficina Temática IV.

Gestão Democrática, Participação Popular
e Controle Social foi o tema da Oficina V.

Delegados discutem, na Oficina VII,
o financiamento da educação.

Os diretores Ozani, Uilder e Bene coordenam
a mesa de Valorização dos Professores.
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Coral da APEOESP de Araçatuba emocionou os congressistas.

Atividades culturais: coral e
violeiros emocionam os
delegados e delegadas

Capa do CD do
Coral da Subsede
de Araçatuba.

Orquestra de Violeiros de Bragança Paulista.

Pela primeira vez a APEOESP
realizou o momento cultural de
seu Congresso com a produção
da própria entidade. O Coral de
aposentados da APEOESP da
Subsede de Araçatuba emocionou
os delegados e as delegadas com
uma belíssima apresentação.
Na ocasião, foi distribuído aos
delegados e delegadas um CD
produzido pelo próprio sindicato,
como uma lembrança e uma
homenagem ao coral.
Apresentou-se também na ocasião
a Orquestra de Violeiros da cidade
de Bragança Paulista.
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Abertura do XXV Congresso
Estadual da APEOESP/Ato Político

Ato político marca a abertura do XXV Congresso

Coerente com o momento que
estamos vivendo, a abertura do XXV
Congresso Estadual da APEOESP
constitui-se num ato político com
a presença do ex-Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e entidades
convidadas, sob o lema: Para o Brasil
avançar sem perder direitos.
Participaram do ato político, os/
as Presidentes ou representantes das
seguintes entidades:
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Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação
(CNTE),
 
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST),
 
Central Única dos Trabalhadores
(CUT) - Nacional e Estadual
 
Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB)
 
Central Sindical e Popular –
CONLUTAS,
 
INTERSINDICAL,

 F
rente Brasil Popular,
 
Frente Povo Sem Medo,
 
Associação dos Docentes da USP
(ADUSP),
 
Associação dos Docentes da
UNICAMP (ADUNICAMP),
 
Associação dos Docentes da
UNESP (ADUNESP),
 
União Paulista dos Estudantes
Secundaristas (UPES)
 
União Municipal dos Estudantes
Secundaristas de São Paulo
(UMES),
 
Sindicato Nacional dos Docentes
do Ensino Superior (ANDES)
 
Sindicato dos Advogados,

 
Ordem dos Advogados do Brasil –
Seção São Paulo,
 
Partido dos Trabalhadores - PT,
 
Partido Democracia e Socialismo –
PSOL,
 
Partido da Causa Operária – PCO,
 
Partido Comunista do Brasil – PC
do B,
 
Partido Comunista Brasileiro –
PCB,
 
Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado – PSTU,
O ato também contou com a
participação dos ex-presidentes da
APEOESP, João Felício e Roberto
Felício.

Congressistas participam de ato político.

Professores cumprimentam ex-presidente Lula

Lula e Bebel durante ato político

João Chaves, presidente da ADUNESP.
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Representante do PSTU, Janaína Rodrigues

Eblin Farage, presidenta da ANDES.

Presidente da CUT Estadual SP, professor Douglas Izzo

Mária Lia, deputada estadual (PT)

Representante da Intersindical, professor Moacyr Américo

Mauro Puerro, Executiva Nacional da CSP - Conlutas

Nivaldo Santana, vice-presidente da CTB

MST foi representando por Gilmar Mauro
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Professor João Felício, presidente da
Confederação Sindical Internacional

Presidente da CUT Nacional, Vagner Freitas

Bebel, presidenta da APEOESP, fala aos congressistas

Ex-presidente Lula defende a educação pública

Presença do ex-presidente foi um dos pontos
altos do Congresso da APEOESP

Lula foi o grande destaque do ato político

Professores recebem Lula em Serra Negra

Ricardo Stuckert

Ricardo Stuckert

Roberto Franklin de Leão, presidente da CNTE
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Votação da tese-guia

Votação da tese-guia: maioria votou pela Tese 1.

A plenária de votação da tese-guia
do Congresso sempre tem grande
importância para o desenvolvimento
dos trabalhos e construção coletiva
e democrática das resoluções finais,
por meio de emendas e propostas.
Neste XXV Congresso Estadual da

Presidenta Bebel em defesa da Tese 1...
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APEOESP, 13 teses foram inscritas,
mas somente 11 delas tiveram
defesa em plenário e foram a voto,
sendo a tese 1 escolhida por maioria
como texto guia.
Além das teses, foram publicadas
quatro textos de contribuição.

... junto com vice-presidente Fábio Moraes.

Secretários Paulo Neves e Sérgio Martins defendem a tese 13

Professor Antonio Carlos em defesa da tese 12

Professores Geraldo, Cláudia e Rui em defesa da terse 8

Professora Ana Raquel defende tese 3

Defesa da tese 6 feita pelo professor Abel

Secretário da APEOESP, professor Sílvio
de Souza defende a tese 10
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Diretor da APEOESP, Reinaldo e
professor Edson em defesa da tese 9

Professora Flávia defende tese 11

Mesa coordenadora da discussão sobre a tese guia

Congressistas acompanham as defesas de tese

Tese 2 defendida pelo professor Heitor

Francisca Pereira, secretária de assuntos
educacionais, em defesa da Tese 7
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Mesa temática – A classe
trabalhadora frente aos
desafios da Conjuntura

Mesa temática debate Conjuntura Política, coordenada pelos secretários da APEOESP Francico Ferreira a Richard Araújo.

À luz das contribuições dos
palestrantes convidados, os
delegados e delegadas puderam
realizar um proveitoso debate sobre
a atual conjuntura política, social e
econômica do pais e do estado de
São Paulo.
Garantindo a pluralidade de
pensamento, participaram desta
mesa o sociólogo Emir Sader, o
Presidente da CUT/SP Douglas
Izzo, Valério Arcary, professor
aposentado da IFES/SP, Gilberto
Maringoni, jornalista e professor na
UFABC e Emerson Santos, da UPES.

Emir Sader, secretário executivo da Clasco.
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Grupos de trabalho propõe
emendas à tese-guia

Coordenaram o Grupo 1 os diretores Tereza Cristina, Carlos Alberto

Os 10 grupos de trabalho
do XXV Congresso Estadual da
APEOESP permitiram que os
debates sobre todos os temas
fossem aprofundados, onde os/as
delegados/as puderam se expressar,
apresentar seus pontos de vista
e propor emendas à tese guia.
Defensores de cada uma das teses
inscritas ao Congresso também
puderam expor as ideias de suas
correntes sobre cada um dos temas
deliberativos, a saber:
Políticas Permanentes
Plano de Lutas
18 - Janeiro 2017

Política Educacional
Política Sindical
Balanço
Estatuto.

Delegados votam propostas no Grupo 2.

Professor Fláudio, da diretoria da
APEOESP, faz intervenção no Grupo 3.

Delegados que participaram
das discussões no Grupo 4.

Grupo 5 discutiu propostas de política
sindical, balanço, plano de lutas e estatuto.

Delegados que participaram do Grupo 6.

Roberto Guido, da diretoria da APEOESP,
defende proposta no Grupo 9.

Os diretores Orivaldo, Sônia
Maciel e o professor Rodolfo.
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Mesa coordenada pelas diretoras Rita de Cássia Cardoso, Rita Diniz e pelo diretor da CNTE, Marco Antonio Soares.

Políticas Permanentes
Na plenária de Políticas
Permanentes os/as delegados/
as debateram e aprovaram um
conjunto de propostas que
apontam para a superação
deste quadro. Vivemos em uma
sociedade ainda marcada pelas mais
diversas formas de discriminações,
envolvendo questões como o
racismo, a homofobia, a violência e
o preconceito contra as mulheres.
Na construção uma sociedade
mais justa e democrática é
fundamental que mudemos as
referências de valores sociais,
onde o respeito às diferenças é
imprescindível.
Neste sentido, a escola, e em
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especial os educadores, tem um
papel de destaque no processo
de formação de um homem para
uma nova sociedade, sobretudo
num cenário extremamente
conservador pelo qual passamos
no período mais recente.

Ato pelo Dia Internacional
pela Eliminação da Violência
Contra a Mulher.

A situação de
violência contra
as mulheres na
nossa sociedade
ainda persiste,
apesar dos avanços
conquistados nos
últimos anos,
em que se foram
institucionalizando
Políticas Públicas
Ana Cláudia, Vanessa Gravino, Eliana Nunes, secretária adjunta das Mulheres, Suely
como a Lei Maria
Fátima de Oliveira, secretária das Mulheres, e Bebel, presidenta da APEOESP.
da Penha, ainda
há muito que ser melhorado.
No caso do magistério, que se
caracteriza por ser uma profissão
majoritariamente feminina, a
violência tem aumentado a cada
ano. Infelizmente, segundo pesquisa
da OCDE, o Brasil é o país em que
os/as professores/as sofrem mais
com violência no seu local de
trabalho. Nesta mesa participaram:
a presidenta a APEOESP, Maria Izabel dos Santos, Secretária Adjunta, Ana
Claudia, representando a CTB, e
Azevedo Noronha (Bebel); Suely
Vanessa Gravino, representando o
Fatima de Oliveira, Secretária de
Políticas para Mulheres, Eliana Nunes Bloco de Oposição.
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Plenária de Plano de Lutas

Mesa coordenada pelos/as direitores/as Nilcéia, Luiz Cláudio e Roberta Maria.

Esta plenária foi o verdadeiro
“coração” do XXV Congresso
Estadual da APEOESP. Nela, os
delegados e delegadas debateram
a conjuntura e aprovaram
o calendário e os principais
encaminhamentos de luta para o
próximo período, afirmando como
fundamental o enfrentamento
contra as reformas de cunho
neoliberal do governo golpista do
Temer.
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Neste sentido, o conjunto dos
delegados e delegadas presentes
entenderam a importância
estratégica de articular a campanha
salarial - que deve se desenvolver
no primeiro semestre de 2017
para dar um basta à política de
arrocho salarial do governo Alckmin
– com as lutas que envolvem o
conjunto dos trabalhadores e da
população contra o congelamento
dos investimentos públicos por

vinte anos, contra a reforma da
previdência, contra a reforma
trabalhista, contra a retirada
de recursos da educação e da
saúde, contra a farsa da “escola
sem partido”, contra a reforma
do ensino médio e tantos outros
ataques.
Presidenta Bebel fala à plenária.

Professor Moacyr, diretor da APEOESP.

O ponto alto desta plenária,
e um dos de maior destaque
de todo o Congresso, foi o
lançamento do Manifesto
da APEOESP em defesa da
democracia, dos direitos dos/
as professores/as e da classe
trabalhadora e contra o golpe,
configurando a unidade da
absoluta maioria dos delegados
e forças políticas presentes no
Congresso (leia a íntegra no
manifesto nas páginas 24 e 25).

Momentos de votação do manifesto...
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Manifesto da APEOESP em defesa da democracia, dos direitos dos/as
professores/as e da classe trabalhadora e contra o golpe.
(Aprovado no XXV Congresso Estadual da APEOESP)
As conquistas da classe trabalhadora e do povo brasileiro ao longo da história são resultado de lutas, greves e mobilizações.
O golpe promovido pelas elites, utilizando a mídia empresarial, a maioria do Congresso Nacional e setores da polícia, do
Ministério Público e do judiciário, levou ao Palácio do Planalto um Governo ilegítimo, cujas medidas atingem o conjunto da classe
trabalhadora e, diretamente, os servidores públicos, em todos os níveis.
Hoje, com o governo golpista, os retrocessos se desenvolvem de forma rápida e violenta a partir do Governo Federal, por
meio de medidas como a PEC 55; o PLP 257; a reforma da previdência que está sendo gestada nos gabinetes palacianos; a
reforma trabalhista que atende os interesses dos empresários e banqueiros; o fim da destinação dos recursos do pré-sal para a
educação e a saúde; os ataques aos direitos democráticos; e outras imposições que fazem retroceder todas as conquistas da classe
trabalhadora e da população brasileira.
Temer quer congelar o Brasil
Com a PEC 55, o governo Temer congela os investimentos públicos por 20 anos, estendendo esta medida também aos estados
e municípios, o que significa na prática a eliminação de qualquer possibilidade de combate à fome e à miséria, de manutenção
dos programas sociais, no financiamento do Sistema Único de Saúde e grandes retrocessos na educação pública, que já se
configuram na redução do financiamento estudantil, no fim do programa de expansão das universidades federais e escolas
técnicas, na ameaça concreta de extinção do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) dos professores, bem como a reforma do
ensino médio contida na MP 746.
O congelamento dos investimentos públicos e o fim do regime de partilha na exploração do petróleo, que abriu o setor para
as petrolíferas multinacionais e cancelou a destinação de 75% destes recursos para a educação e 25% para a saúde, na prática
tornam letra morta o Plano Nacional de Educação (PNE), cujas metas e estratégias para dez anos exigem o aumento da destinação
de verbas para garantir a universalização do atendimento, a qualidade do ensino e a valorização dos profissionais da educação.
Não vamos permitir isto. Lutaremos para que a PEC 55 não seja aprovada. Se aprovada, a ela não nos submetermos e
lutaremos contra cada um de seus efeitos, nos locais de trabalho, nas ruas, nas cidades, nas regiões, em todos os espaços, por
meio de greves, manifestações, atos e todas as formas possíveis.
O governo atual é ilegítimo, ilegal, não foi eleito e, portanto, responderemos a ele com posturas, atitudes e ações que
correspondam à sua natureza golpista e antipopular.
Entendemos que para barrar toda a ofensiva atual é preciso derrotar o golpe, por meio da luta de todos os trabalhadores da
greve geral.
Em São Paulo, vinte anos de retrocessos
No Estado de São Paulo, vimos sofrendo já há vinte anos ininterruptos as consequências da concepção neoliberal de
Estado mínimo, que promove o enxugamento da máquina pública, o desmonte e a privatização dos serviços públicos
– educação, saúde, moradia, transporte etc -, arrocho salarial e desvalorização do funcionalismo público municipal e
estadual. O método do governo do PSDB é o autoritarismo e a ausência de diálogo com as entidades representativas dos
servidores e com os movimentos sociais.
Se, por exemplo, o PLP 257 proíbe reajustes salariais, concursos de contratações no serviço público, nós, professores e
professoras da rede estadual de ensino do estado de São Paulo, estamos sem reajuste salarial desde agosto de 2014. Nossas
perdas acumuladas desde então já exigem uma reposição de 20.83%. Faltam professores nas escolas e, no entanto, o governo
não contrata profissionais em número suficiente. Recentemente houve a tentativa de realizar aqui uma reforma do ensino médio
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de teor semelhante àquela que o governo federal pretende com a MP 746, no sentido de adequar o currículo escolar à redução do
número de professores, para reduzir custos.
Estamos em luta contra a MP 746 e, no estado de São Paulo, repudiamos a iniciativa do deputado estadual Rodrigo de Moraes
(DEM), que pretende regulamentar a concessão de “notório saber” a profissionais não habilitados para o magistério de acordo
com a LDB, aplicando a MP 746 e atacando frontalmente a profissão docente.
Nas escolas, faltam materiais e as condições de trabalho não permitem que desenvolvamos um trabalho pedagógico de
qualidade. Escolas e classes são fechadas pelo Governo Estadual , causando superlotação nas salas de aula, desemprego na
categoria, queda na qualidade do ensino e, acima de tudo, afastando os estudantes trabalhadores das escolas.
Durante todos esses anos não nos calamos. Ao contrário, os professores e as professoras da rede estadual de ensino
mobilizam-se permanentemente para defender seus direitos profissionais, suas condições de trabalho e, sobretudo, a qualidade
da educação pública no estado de São Paulo. Sucessivas greves, atos, caminhadas, manifestações, ações judiciais e atividades
envolvendo também estudantes, pais, movimento sindical, movimentos sociais e outros setores da sociedade civil organizada
são o testemunho de que nunca nos dobramos, nem aceitamos de forma passiva políticas de desmonte da escola pública e não o
faremos neste momento.
É hora de unificar os professores, os estudantes, movimentos sociais e toda a comunidade na luta, como em 2015.
Sem atendimento das reivindicações, vamos à greve
Assim, reunidos no XXV Congresso Estadual da APEOESP, na cidade de Serra Negra, manifestamos nossa disposição de
continuar lutando contra esta situação. Por meio deste manifesto, declaramos que se as negociações com o Governo de São Paulo
não avançarem no sentido do atendimento de nossas reivindicações salariais, profissionais e educacionais, poderemos ir à greve.
Para tanto, nosso XXV Congresso Estadual aprova o seguinte calendário:
 
29 de novembro de 2016: participaremos das atividades do Dia Nacional de Luta convocado pelas centrais sindicais e enviando
caravanas a Brasília.
 
Janeiro: iremos ao Congresso da CNTE defender a perspectiva da greve nacional da categoria e a greve geral.
 
Fevereiro: eleição dos representantes de escolas e representantes de aposentados em todas as escolas e regiões do estado de
São Paulo
 
Fevereiro: reuniões de representantes de escolas e de aposentados no âmbito das subsedes para discussão da greve.
 
Fevereiro: reunião do Conselho Estadual de Representantes para debater a greve à luz dos indicativos da reuniões de
representantes. Esta reunião do CER definirá a data da assembleia da categoria que deliberará sobre a greve.
A greve é a nossa defesa!
Considerando a extensão e profundidade dos ataques contra o conjunto dos trabalhadores brasileiros, os servidores públicos,
os professores e a educação pública, conclamamos a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) à preparação
da greve nacional dos trabalhadores em educação, no primeiro semestre, com um pauta clara e definida em torno da defesa de
nossos direitos e reivindicações.
Conclamamos a Central Única dos Trabalhadores (CUT), em conjunto com todas as demais centrais – Central das Trabalhadoras
e dos Trabalhadores Brasileiros, Intersindical, Central Sindical e Popular/Conlutas - e organizações sindicais e movimento sociais
que se opõem ao governo ilegítimo de Michel Temer a organizar a greve geral de toda a classe trabalhadora brasileira, para
derrotar as políticas que vêm sendo implementadas, para que mais uma vez não sejam as trabalhadoras e os trabalhadores
brasileiros os únicos a pagarem a conta de uma crise financeira pela qual não são responsáveis.
Por fim, não aceitaremos que nenhuma central negocie a retirada de direitos históricos da classe trabalhadora.
Serra Negra, 25 de novembro de 2016.
XXV Congresso Estadual da APEOESP
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Estatuto: APEOESP amplia
sua representação
O Estatuto da
Apeoesp constitui
a base da estrutura
e funcionamento
da nossa entidade.
Ele define os
objetivos do
sindicato, a quem
A professora Ana Maria, Dr. Assis, e os secretários Roberto Guido
ele representa,
(Comunicação) e Maria Sufaneide, secretária adjunta de Finanças.
sua forma de
organização, desde as escolas, nas
a um segundo plano. Isto faz com que
regiões e no conjunto do estado. O
muitos desses professores já sejam
sócios da APEOESP. A decisão legitima
Congresso é o momento no qual os
a APEOESP como a principal entidade
associados definem as mudanças
do conjunto dos profissionais do
necessárias para adequarem nossa
magistério da educação básica pública
estrutura e funcionamento aos
do estado de São Paulo.
desafios que se apresentam.
Neste congresso um dos pontos
fundamentais foi a aprovação
da ampliação da representação
da APEOESP também para os
profissionais do magistério das redes
públicas municipais, além da rede
estadual, tendo em vista que a maioria
dos municípios do nosso estado
não possui sindicatos de professores
das redes municipais, ficando os
profissionais do magistério relegados
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Como já dissemos, somente um
novo Congresso poderá aprovar
novas alterações estatutárias.

Plenária de Políticas Educacionais

Mesa coordenada pelo diretor Miguel Meirelles e pelos
professores Marcelo dos Anjos e Poliana Nascimento.

Um dos principais acontecimentos
no campo das políticas
educacionais no ano de 2016 foi
a aprovação do Plano Estadual
de Educação (PEE), o qual, após
muita luta da APEOESP e de outros
setores da sociedade, conseguiu
reintroduzir propostas importantes
aprovadas pelo Fórum Estadual de
educação do Estado de São Paulo
(FEESP). Neste sentido, o Congresso
decidiu por um amplo movimento
dos professores, articulados com
outros setores sociais, para garantir
a implementação das metas e
estratégias do PEE, como a criação
do Sistema Estadual de Educação,
lei de gestão democrática,

efetivação da meta 17 (equiparação
dos salários dos professores aos
dos demais profissionais com
formação equivalente), redução do
número de estudantes por classe,
novas fontes de financiamento da
educação, dentre outros.
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Presidente da CNTE, Roberto Leão.

Diretora Ozani.

Plenária de Políticas Educacionais.

Votação de emendas.

Professor Edmar e delegados da Sudeste Centro.

Professora Mônica.
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Plenária de Balanço

Mesa coordenada pelos/as diretores/as Mara Cristina, Ozani e Joaquim Soares.

Ao realizar o debate sobre o
balanço da atuação da APEOESP,
os delegados/as destacaram as
dificuldades da atual conjuntura
política e econômica, nacional
e estadual, e o acerto do nosso
sindicato na reafirmação de sua
opção histórica pela articulação de
ações e mobilizações com outros
setores da comunidade escolar e
dos movimentos sociais, que se
concretizaram, por exemplo, na
construção do Grito Pela Educação
Pública de Qualidade no Estado
de São Paulo e na realização da I
Conferência Popular de Educação,
na Praça da República. Também foi
avaliada, no balanço, a permanente

postura combativa da APEOESP na
pressão sobre o Governo Estadual
em defesa dos direitos salariais e
profissionais dos professores e das
professoras e as medidas adotadas
em cada área de atuação do
sindicato.
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Política Sindical: A APEOESP
continua filiada à CUT
Ao lado da
discussão sobre
as mudanças que
vem ocorrendo
no plano das
relações de
trabalho, tanto
no setor privado
quanto no
setor público,
a plenária
de Política
Sindical teve a
Mesa coordenada pelos/as diretores/as Anatalina
Lourenço, Odimar Silva e Cláudia Cristina
oportunidade
de reafirmar a
continuidade da APEOESP como
entidade filiada à Central Única
dos Trabalhadores (CUT), por
entenderem os/as delegados/as
que a CUT representa o setor mais
organizado e avançado da classe
trabalhadora no Brasil.
Esta decisão não prejudica o
entendimento da necessidade de
ações conjuntas da APEOESP e da
CUT com outras centrais sindicais.
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Diretor Fábio Sardinha.

Mesa coordenada pela presidenta Bebel, e pelo presidente da CNTE, Roberto Leão.

Plenária de homologação dos
delegados da APEOESP ao
33º Congresso Nacional da CNTE
Esta plenária homologou os
381 delegados e 76 suplentes que
estarão presentes no 33º Congresso
Nacional da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Educação
(CNTE), entre os dias 12 e 15 de
janeiro de 2017, em Brasília – DF.
A APEOESP estará presente com
a maior delegação do Congresso
da CNTE, refletindo sua força e
capacidade de organização, bem
como seu peso no cenário nacional.
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Plenária de Moções
e encerramento

Mesa coordenada pela presidente Bebel, pelo vice, Fábio Moraes, e pelos secretário geral Leandro Alves.

O encerramento do XXV
Congresso Estadual da APEOESP
ocorreu de forma simples, porém
carregado de significado, pois
cada um/a saiu imbuído/a da
tarefa de cumprir e fazer cumprir
todas as resoluções ali aprovadas,
na perspectiva da valorização
profissional, da educação pública
de qualidade para todos e todas
e em defesa da democracia e dos
direitos dos trabalhadores e da
população.
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Plenária de encerramento do Congresso.

Delegação de Piracicaba.

Momentos do final dos trabalhos em Serra Negra.
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Bebel, presidenta da APEOESP

Professores de várias regiões chegam à Serra Negra

Serviço de creche

Crianças de 0 a 6 anos atendidas pelo serviço de creche

Dona Júlia e Vinícius, mãe e filho da
professora Silvia Pereira, falecida em 2015

Reunião do Coletivo LGBT

Conversa sobre a questão racial

Iamspe também foi tema de debate
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Grupos realizaram vários debates

Ato em repúdio à violência contra a mulher

Os diretores Roberto Guido e Maria Sufaneide
coordenam a mesa sobre Estatuto.

Plenária do Plano de Lutas.

Votação da tese-guia: a tese 1 ganhou por ampla maioria.

Delegação de Ribeirão Preto participa
dos trabalhos em plenário.

Diretor estadual, Ariovaldo de Camargo

A presidenta Bebel fala ao plenário.
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Diretor estadual, Pedro Paulo V. Carvalho

A presidenta Bebel e dona Júlia se emocionam
ao ver vídeo em homenagem a Silvia Pereira.

Diretor Fábio Sardinha

Diretor João Zafalão

Diretor Fláudio Azevedo Limas

Diretor Roberto Guido

Eliana Nunes, secretária adjunta para Assuntos da Mulher

Diretora estadual, Claudia Cristina de Souza
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Leandro Alves de Oliveira, secretário geral da APEOESP

Francisco Ferreira, secretário de legislação da APEOESP

Roberto Felício, ex-presidente da APEOESP

Secretária de organização da Capital, Silvana Soares de Assis

Suely Fátima de Oliveira, secretária para
Assuntos da Mulher da APEOESP

Maria Sufaneide Rodrigues, secretária adjunta
de finanças da APEOESP

Coral da subsede de Araçatuba.

Delegação de Presidente Prudente.
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Orquestra de Violeiros de Bragança Paulista.

Ribeirão Preto presente

Delegação São Carlos

Delegação Sudeste-Centro

Professoras presentes no Congresso

Momento do Hino Nacional Brasileiro

Claumir e delegado da Vila Prudente.

Região oeste da capital presente
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Representando Piracicaba, diretora Roberta Iara com Bebel

Delegação de Campinas

Zona norte da capital presente

Delegação de Lorena

Delegação Ribeirão Preto

Bebel com diretores Carlos Rezende e Fláudio Limas

Bebel e delegadas.

Bebel com delegados/as da Baixada Santista.

40 - Janeiro 2017

Douglas Martins Izzo, presidente da CUT-SP.

Delegadas com a presidenta Bebel

Secretária de Formação, Zenaide Honório

Presidenta Bebel; secretária Suely e vice, Fábio de Moraes

Jovens professores no Congresso

Bebel com Emir Sader

Presidenta Bebel e secretário de comunicações
Roberto Guido com delegadas

Representante da APEOESP do Conselho
Gestor do Fundeb, João Palma
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Representando os funcionários da APEOESP, Eliete e Kátia

Baile dos Professores

Baile dos Professores

Baile dos Professores

Baile dos Professores

Baile dos Professores

Baile dos Professores

Baile dos Professores
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Mais unidos
do que nunca!
Obrigada a todos/as!
Agradeço aos defensores e
defensoras das 13 teses inscritas aos
XXV Congresso Estadual da APEOESP.
Agradeço a participação de todas
as forças políticas.
Agradeço a todos os funcionários
e funcionárias que contribuíram
para que este Congresso fosse bem
estruturado; mais um dos melhores da
história do nosso sindicato.
Obrigada pela confiança.
Maria Izabel Azevedo Noronha
Pela Diretoria da APEOESP
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