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Secretaria de Comunicação

A Diretoria Executiva da APEOESP realizou na terça-feira, 
5/9, a primeira reunião da gestão 2017-2020. 

A reunião debateu a conjuntura e definiu ações imediatas, 
tendo como perspectiva a realização de uma grande assem-
bleia estadual no dia 15/9, às 14h30, na Praça da República. 

Todas as demais lutas e deliberações anteriores continuam 
em andamento.

Entre as decisões tomadas pela Executiva estão:
  Trabalhar pela construção de um movimento unificado 

do funcionalismo estadual e municipais, tendo como 
referência o dia unificado de mobilização decidido pelo 
Fórum Unificado do Funcionalismo, que será em 27/10.

  Propor às centrais sindicais a organização de uma nova 
greve geral.

  Prosseguir a luta para barrar a reforma da previdência. 
  Lutar pela revogação da EC 95, que congela os gastos 

públicos por 20 anos.
  Lutar contra a efetivação da reforma do ensino médio 

em SP.
  Denunciar e lutar contra a violência nas escolas e em seu 

entorno. Realizar webconferência para debater essa questão. 
  Denunciar a violência contra as mulheres. Produzir ade-

sivo e material contra a cultura do estupro. 
  Articular ações contra a escola sem partido com a comu-

nidade escolar e outros setores. 
  Lutar contra o fechamento a superlotação de classes. 

Registrar e organizar a demanda por vagas nas escolas. 
Pressionar as escolas e DEs por vagas. Lutar pelo limite 
máximo de 25 estudantes por classe.

  Intensificar a luta contra a escola sem partido.
  Todas as subsedes devem encaminhar para o email        

presiden@apeoesp.org.br, com urgência, o levantamen-
to das classes que poderão ser fechadas, apontando nome 
e endereço das escolas e as classes, com ano, nível de 
ensino e turno, conforme formulário abaixo.

  Lutar pela aplicação das estratégias 17.7 e 17.9 do 
Plano Estadual de Educação, que tratam de políticas e 
ações pelo acesso a atendimento à saúde dos profes-
sores e a instalação de comissões paritárias nos locais 
de trabalho para realizar estudos e garantir medidas 
preventivas de saúde e condições de trabalho para 
os professores e condições de aprendizagem para 
os estudantes.

  A APEOESP trabalhará para organizar uma grande ma-
nifestação em defesa da educação pública e em defesa 
do magistério. A data indicativa é o dia 15/10, Dia dos 
Professores.

  O sindicato também cobrará a realização de uma reunião 
com o Secretário da Educação antes da assembleia do 
dia 15/9.

  A APEOESP está insistindo com a Secretaria da Educação 
para que promova concurso de remoção neste ano.

  As subsedes devem realizar reuniões de represen-
tantes na semana de 11 a 14/9 para debater estas e 
novas propostas para a luta, a serem apresentadas 
e deliberadas na reunião do Conselho Estadual de 
Representantes no dia 15/9 e posteriormente na 
assembleia, na parte da tarde.

Executiva da APEOESP define 
propostas para o próximo período

Subsedes devem realizar reuniões extraordinárias de REs

CLASSES AMEAÇADAS DE FECHAMENTO
SUBSEDE D.E.
ESCOLA 
ENDEREÇO

Nível/modalidade de ensino Ano Turno Nº classes ameaçadas
Ensino fundamental
Ensino médio
EJA


