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Precisamos continuar mobilizados!
O ano está terminando, 

mas as lutas não!
Neste final de ano, há muitos acontecimentos 

e pendências que devem nos manter alertas 
e mobilizados para defender nossos direitos 
e necessidades como trabalhadores(as) e 
educadores(as):

Reforma da Previdência
O governo golpista de Temer tem grandes 

dificuldades para aprovar a reforma da Previ-
dência, mas não desistiu absolutamente deste 
objetivo. A perspectiva é que tente colocar o 
projeto em votação no dia 18/12.

As subsedes devem reorganizar os comitês 
contra a reforma da Previdência, procurar ou-
tras entidades e movimentos na região e realizar 
atividades de denúncia e de pressão sobre os 
deputados federais.

É preciso pressioná-los em suas residências, 
em suas aparições públicas, nos aeroportos a 
votar contra a reforma.

Devemos ficar de sobreaviso, pois a qualquer 
momento pode ser necessária uma caravana a 
Brasília.

No dia 13/12 deverá ser realizado um Dia 
Nacional de Luta contra a reforma da Previdên-
cia. Aguardamos mais detalhes para organizar a 
participação da nossa categoria.

PL da morte
O governador Alckmin pretende aprovar 

o PL da morte (PL 920/2017) na terça-feira, 
12/12 na Assembleia Legislativa. Não podemos 
deixar isto ocorrer, apesar do recuo do go-
verno no que diz respeito a retirar a proibição 
de reajustes salariais, concursos e promoções 
na carreira. Os serviços públicos serão muito 
prejudicados e quem perde é a população mais 
pobre.

Assim, devemos comparecer em peso à 
Alesp no dia 12/12, terça-feira. Nosso ponto 



de encontro será na entrada do lado do Parque 
Ibirapuera, térreo, às 10 horas.

Categoria O
Estamos aguardando posicionamento do 

governo, por meio da SEE, sobre soluções 
para a situação dos professores da categoria 
O ameaçados de demissão no final deste ano.

Por enquanto, não há decisão do governo 
sobre a redução dos 180 dias para 40 dias ou 
outra solução. Fala-se em reduzir para 90 ou 
60 dias, o que não resolve o problema.

As subsedes e os professores da categoria O 
devem ficar atentos, pois a qualquer momento 
poderá ser necessária outra atividade de pressão 
como a que a APEOESP realizou no dia 7/12.

Esclarecimento

Circulam supostas informações que afirmam 
que os professores da categoria O que ingres-
saram em 2014, na eventual possibilidade de 
serem desligados da rede neste final de ano, 
terão sua pontuação zerada.

Esclarecemos que legalmente isto não pode 
acontecer. Caso algo deste tipo ocorra, a 
APEOESP imediatamente ingressará com man-
dado de segurança, como é cabível.

Atribuição de aulas
A APEOESP reivindicou à SEE uma comis-

são paritária para definir as regras da atribuição 
de aulas de 2018. Não fomos atendidos até o 
momento e já começam a ser publicadas reso-
luções pontuais.

Não podemos aceitar mais imposições. 
Em caso de necessidade podemos convocar 
alguma instância de discussão sobre este as-
sunto, caso a SEE tome alguma decisão no 
próximo período.

Base Nacional Comum Curricular
Graças à digna postura das conselheiras do 

Conselho Nacional de Educação,  Aurina de 
Oliveira Santana, Malvina Tania Tuttman e Márcia 
Ângela da Silva Aguiar, que pediram vistas do do-
cumento da Base Nacional Comum Curricular 
encaminhada pelo governo golpista de Temer 
ao CNE, a BNCC excludente e fragmentária 
do MEC não foi aprovada na quinta-feira, 7/12.

Entretanto, a proposta poderá ser votada 
e aprovada no CNE na sexta-feira, 15/12. 
Como na sessão passada, a APEOESP tam-
bém deverá se fazer presente em Brasília 
para lutar contra mais este ataque. As sub-
sedes devem inscrever os interessados em 
ônibus que partirá de São Paulo (Casa do 
Professor) no dia 14/12 às 13 horas, pelo 
e-mail presiden@apeoesp.org.br até quarta-
-feira, 13/12, com nomes e RGs.

Secretaria de Comunicação

12/12 - Alesp – votação do PL da morte

13/12 -  Dia Nacional de Mobilização contra a reforma 

da Previdência

15/12 -  Votação da Base Nacional Comum Curricular, no 

CNE, em Brasília ( ônibus da APEOESP partirá 

no dia 14/12, às 13 horas, da Casa do Professor)

Calendário (até o momento)


