
13/02/2017 13

No dia 17 de fevereiro, sexta-feira, às 
11 horas, professores da Capital e Grande São 
Paulo estarão reunidos em ATO PÚBLICO 
em frente à Secretaria Estadual da Educação 
para exigir:
  Reabertura das classes fechadas
  Revogação das resoluções SE 72, 73 e 74
  Reabertura das classes fechadas
  Condições de trabalho
  Valorização profissional
  Reajuste salarial já 
  Os professores também protestarão con-

tra a reforma da previdência, eixo central 
da campanha, conforme deliberação da 
reunião do Conselho Estadual de Repre-
sentantes da APEOESP realizada no dia 4 
de fevereiro, sábado.

Também de acordo com deliberação do 
CER, as subsedes do interior devem rea-

lizar manifestações nas diretorias regio-
nais com esta mesma pauta.

No dia 8 de março, às 14h30, será 
realizada uma grande ASSEMBLEIA ESTA- 
DUAL no Vão Livre do MASP, na Avenida 
Paulista. 

Conforme decisão do 33º Congresso Na-
cional da CNTE no dia 15 março será realizada 
a GREVE NACIONAL DA EDUCAÇÃO. 
Nesta data também devem ocorrer paralisa-
ções em outras categorias, convocadas pela 
Central Única dos Trabalhadores para um DIA 
NACIONAL DE PARALISAÇÃO contra a 
reforma da Previdência.

No dia 6 de março, serão realizadas    REU-
NIÕES DE RE/RA, para as quais foi solicitada 
a dispensa de ponto. Nestas reuniões, serão 
aprovadas propostas das regiões a serem enca-
minhadas ao CER e à assembleia de 8 de março.

VEJA CALENDÁRIO DE 
MOBILIZAÇÕES DA APEOESP
Atividades deliberadas pelo CER 

são convocadas e divulgadas 
institucionalmente pelo Sindicato



Como parte do processo de mobilização e 
organização da greve, portanto, serão desen-
volvidas ainda as seguintes atividades:

Fevereiro/março: 
  Visitas de diretores e conselheiros 

às escolas - conversas com professores 
e comunidade, distribuição do panfleto de 
mobilização, material explicativo sobre os 
salários e cartilha da previdência.

  Nas visitas às escolas deve ser prioriza-
da, também, a eleição de representan-
tes. Podem ser eleitos representantes em cada 
período. É fundamental ter representantes da 
APEOESP em todas as unidades escolares. 

  Solicitar às Câmaras Municipais a 
realização de audiências públicas para 
discussão da reforma da previdência.

  15 de fevereiro – veiculação de matéria paga 
contra a reforma da previdência no intervalo do 
jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo. Uma 
versão um pouco mais extensa desta matéria 
paga está sendo veiculada nas redes sociais.

  17 de fevereiro – 16 horas - Webcon-
ferência sobre a reforma da Previ-
dência, com transmissão pelo portal da 
APEOESP (www.apeoesp.org.br).

  3 de março – Dia estadual de Debates 
sobre a reforma da Previdência.

  6 de março – Reuniões de RE/RA

  8 de março – Assembleia Estadual dos 
Professores – 14h30 – Vão Livre do 
MASP – Avenida Paulista.

  15 de março data indicativa da Greve Na-
cional da Educação, definida pela CNTE.

A íntegra das resoluções do CER do dia 4/2 
está  publicada no boletim Informa Urgente nº 
11, que você encontra no portal da APEOESP 
(www.apeoesp.org.br).

Salas/classes fechadas 
Reiteramos solicitação às subedes para que 

reúnam informações sobre fechamento de 
classes e turnos e transmitam à Sede Central 
através do e-mail presiden@apeoesp.org.br.  

Tribunal confirma 
liminar concedida 
à APEOESP
Professores que aguardam perícia ou publicação 

de licença não podem sofrer descontos
O desembargador Ferreira Rodrigues publicou acórdão 

da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que atendeu recurso da APEOESP no sentido  
de  conceder liminar ao  Sindicato, impedindo o Governo 
do Estado de descontar os salários dos professores no pe-
ríodo em que aguardam realização de perícias e publicação 
de decisões sobre pedidos de licenças saúde. Trata-se de 
decisão que preserva direitos dos professores que, mesmo 
estando doentes, não recebem do Estado o tratamento e 
respeito justos que merecem.
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