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Cinquenta mil professores e professoras, reunidos 
em assembleia estadual na Praça da República na 
quarta-feira, 15, decidiram que a greve da catego-

ria ocorrerá a partir de 28 de março, com assembleia 
em 31 de março, às 14 horas, no vão livre do MASP, 
para avaliar a continuidade ou não do movimento.

Acatando proposta aprovada por amplíssima maioria 
na reunião do Conselho Estadual de Representantes 
realizada pela manhã, a assembleia votou, primeiro, pra-
ticamente por unanimidade, a realização da greve. Em 
seguida, aprovou o calendário apresentado pelo CER, 
que divulgamos neste boletim. O calendário aprovado 
tem uma grande importância, pois há informações de 
que a PEC 287 – que propõe a Reforma da Previdência 
e prevê regras iguais para homens e mulheres – deve 
entrar em votação no plenário da Câmara dos Depu-
tados em primeiro turno no dia 28 de março e, em 
segundo turno, no dia 6 de abril.

Ao final da assembleia, professores e professoras se 
dirigiram em caminhada para a avenida Paulista, onde 
milhares de trabalhadores e trabalhadoras de diversas 
categorias profissionais, entidades estudantis e movi-
mentos sociais davam início ao ato unificado contra a 
Reforma da Previdência. 

A APEOESP se orgulha de ter sido uma das primeiras 

proponentes desde calendário de luta, que teve como 
data importante este dia 15 de março, pois tal proposta 
começou a ser articulada no XXV Congresso Estadual 
do nosso Sindicato, quando aprovamos o manifesto que 
orientou nossa atuação no 33º Congresso da CNTE e 
nosso diálogo com a CUT. O manifesto também apre-
sentou datas que orientaram a nossa campanha salarial 
e educacional e a organização da greve, unificando a 
categoria, como agora vem ocorrendo.

A reunião do CER e a assembleia fizeram uma 
avaliação do sentimento da categoria, que se engajou 
fortemente na luta neste 15 de março, chegando a um 
índice de paralisação superior a 80% em todo o estado. 
Muitas manifestações foram realizadas em grandes, pe-
quenas e médias cidades do estado, porém, a posição 
predominante foi a que era necessário um tempo maior 
para a preparação de uma forte greve.

Registre-se que, como fruto de nossa constante 
pressão e da mobilização da categoria para a grande 
paralisação que realizamos, a Secretaria da Educação 
agendou para 22/3 a primeira reunião da comissão pari-
tária que discutirá o cumprimento da Meta 17 do Plano 
Estadual de Educação (e também do Plano Nacional de 
Educação) que prevê a equiparação de nossos salários 
aos dos demais profissionais com formação equivalente.

Assembleia 
decide pela GREVE!

Movimento se inicia no dia 28/3. 

Nova Assembleia no dia 31/3 avaliará 
a continuidade do movimento.



Secretaria de Comunicação

Os eixos da nossa luta são (sem abrirmos 
mão das demais reivindicações):
  Não à Reforma da Previdência. Pela retirada da PEC 

287/2016 do Congresso Nacional.
  Reajuste imediato de 22,03%, na perspectiva do 

cumprimento da Meta 17 do PEE.
  Currículo máximo no ensino médio. Não aceitamos 

retirada de disciplinas. Queremos ensino médio de 
qualidade!

  Fora Temer!

Foi aprovado o seguinte calendário:
  Greve a partir de 28 de março, com a realização 

de assembleia no dia 31 de março, às 14 horas, no 
vão livre do MASP, para avaliar a continuidade ou 
não do movimento

  18, 19, 25 e 26 de março (finais de semana): 
realizar “visitas” a deputados e deputadas federais 
em suas residências, apresentando uma carta com-
promisso de não aprovar a reforma da previdência 
para que assinem. Orientações neste sentido  fo-
ram distribuídas a diretores/as e coordenadores/
as de subsedes

  20 e 27 de março – trabalho de abordagem dos/
as deputados/as nos aeroportos, quando de seu 
embarque para Brasília, com o mesmo objetivo. 
Orientações neste sentido foram distribuídas a 
diretores/as e coordenadores/as de subsedes

  21 de março – ato conjunto com os professores 
municipais de São Paulo e demais entidades do 
magistério

  23 de março – realizar consulta popular sobre 
a reforma do ensino médio em todo o estado, 
utilizando materiais que serão encaminhados pela 
Sede Central

  25 de março – propor ao comando de mobilização 
da CNTE que organize uma manifestação nacional 
em Brasília contra a Reforma da Previdência

Foram definidos os seguintes 
encaminhamentos:
  A categoria estará em greve sempre que a Refor-

ma da Previdência sofrer tramitação importante no 
Congresso Nacional

  A APEOESP participará de caravanas e mobilizações 
unificadas contra a Reforma da Previdência

  Fortalecer os comitês regionais contra a Reforma 
da Previdência

  Propor às centrais sindicais e movimentos um novo 
dia nacional de luta em abril

  Propor às centrais sindicais e movimentos a realiza-
ção de manifestação em um final de semana para 
ampliar a participação da população

  Continuar o processo de interiorização da campanha 
em todas as regiões do estado

  Continuar o trabalho junto às Câmaras Municipais 
com audiências públicas, moções sobre a Reforma 
da Previdência

  Continuidade das atividades de lançamento da cam-
panha salarial e educacional de 2017 – entrevistas 
coletivas – convites a outros setores

  Continuar visitas às escolas – dialogar com profes-
sores, estudantes, pais e demais segmentos

  Realizar reuniões de representantes
  Realizar assembleias regionais
  Realizar manifestações regionais
  Reunir o Grito pela Educação Pública de Qualidade 

no Estado de São Paulo para ampliar e fortalecer o 
movimento em defesa da escola pública

  Realizar atividades para a constituição do fundo de 
greve nas escolas – bazares, mostras, aulas públicas, 
apresentações teatrais, pequenos shows e outras 
atividades para apoio à campanha e arrecadação de 
recursos na comunidade

  Realizar show centralizado em prol da educação pú-
blica e contra a Reforma da Previdência com artistas 
de renome que apoiam a nossa luta


