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SEXTA-FEIRA 
É DIA DE LUTA!

Nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, os professores e 
professoras, sobretudo da Capital e da Grande São Paulo, 
participarão de ato público em frente à Secretaria Esta-
dual da Educação para reivindicar o fim do fechamento 
de classes, a reabertura das classes fechadas, revogação 
das resoluções SE 72, 73 e 74, processo de atribuição 
de aulas justo para todos e todas, convocação de todos/
as os/as aprovados/as em concursos de PEB I e PEB II, 
reajuste salarial e o atendimento de outras necessidades 
da categoria.

As subsedes do interior também vem realizando atos 
nas Diretorias de Ensino. Estas mobilizações fazem parte 
do calendário de preparação da assembleia estadual que 
se realizará em 8 de março e deve deflagrar a greve da 
categoria, com início previsto para 15 de março.

Webconferência debate a 
Reforma da Previdência

Às 16 horas, na Sede Central, realiza-se 
a webconferência sobre a Reforma da Pre-
vidência, com a participação presencial da 
diretoria do Sindicato, mais 2 representantes 
de cada subsede.

Assista ao vivo no portal da APEOESP 
(www.apeoesp.org.br) e fique por dentro de 
tudo o que se relaciona com mais este ataque 
do governo golpista de Michel Temer, que pre-
judicará gravemente os direitos das professoras.



Secretaria de Comunicação

APEOESP vence ação coletiva: bônus 
para professores municipalizados

A APEOESP ganhou uma ação coletiva que beneficia 
todos os professores estaduais que trabalhavam em 
escolas municipalizadas no ano de 2001, para que eles 
recebam o bônus pago em fevereiro de 2002, nos 
mesmos moldes em que foi pago aos demais docentes.

Isso porque, na época, o bônus para os professores 
que atuavam em escolas municipalizadas foi pago no 
valor mínimo, embora eles tivessem o direito de receber 
a verba nos mesmos valores pagos aos docentes das 
escolas estaduais.

A APEOESP já obteve ganho de causa em todas 

as instâncias e está promovendo a execução da ação, 
sendo necessário nesse momento identificar todos os 
professores que estavam em escolas municipalizadas 
em 2001.

Faz-se necessário que estes professores procurem 
a Subsede da APEOESP mais próxima para obter mais 
informações, assim como atualizem os dados e o en-
dereço no cadastro do Sindicato.

Como todos os filiados na época podem ser bene-
ficiados, os que já não são mais filiados podem se filiar 
novamente para promover a execução.

SEE distribui Comunicado sobre 
pedidos de licença pelo artigo 202

A Secretaria Estadual da Educação, por meio da 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – 
CGRH, emitiu Comunicado às Diretorias de Ensino 
para padronizar os pedidos de licença para tratar de 
interesses particulares nos termos do artigo 202 da Lei 
nº 10.261/1968.

O Comunicado tem o seguinte teor:
1) A fim de priorizar o processo de ensino/aprendi-

zagem, a licença sem vencimentos deverá ser solicitada, 
pelos integrantes do QM, nos períodos de férias e reces-
sos escolares, respeitado o cronograma divulgado por 
esta Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, 
por meio do Sistema GDAE no endereço eletrônicoht-
tp://portalnet.educacao.sp.gov.br/; 

2) Para fins de concessão da referida licença, o supe-

rior imediato e mediato deverá dar anuência ao pedido, 
através do sistema supramencionado; 

3) Excepcionalmente, poderão ser deferidos os 
pedidos de licença sem vencimentos apresentados fora 
dos prazos acima estipulados desde que acompanhados 
de justificativas fundamentadas dos superiores imediatos 
contendo o motivo da autorização intempestiva e infor-
mações acerca da existência de docentes para assumir 
a classe ou as aulas que serão declaradas livres, em ob-
servância ao artigo 4º, § 6º, da Resolução SE 72/2016, 
bem como, da anuência do chefe mediato; 

4) O requerimento do servidor, a justificativa do supe-
rior imediato e a anuência do superior mediato deverão 
ser enviados ao e-mailcevif@educacao.sp.gov.br, com 
o assunto: “Justificativa de pedido de LSV”. 


