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Secretaria de Comunicação

APEOESP inaugura Centro de 
Referência do Aposentado em Ibirá

Na sexta-feira, 16/3, a presidenta da 
APEOESP, professora Bebel, inaugurou 
o Centro de Referência do Aposentado, 
um projeto-piloto localizado em Ibirá e 
que futuramente será estendido a ou-
tras regiões para beneficiar professoras 
e professores idosos(as) que desejam 
residir no local, com toda a comodidade 
e assistência.

A unidade piloto inaugurada dispõe 
de 16 quartos, que podem acomodar 
até 32 moradores(as). No local, todo 
equipado com rampas, barras e piso 
antiderrapante, há piscina para hidrogi-

nástica, hidromassagem e outros itens 
fundamentais para pessoas da terceira 

SEE reafirma autorização à CGRH para regularização da vida 
funcional de professores(as) que repuseram paralisações
O gabinete do Secretário da Educação 

informou à APEOESP que já encaminhou  
orientação à CGRH para que regularize a 
vida funcional de todos os/as professores/as 
que repuseram faltas relativas a paralisações 
de 15/09, 27/10 e 10/11/2017. Em outro 
contato, a SEE também havia assegurado 

Audiência pública sobre o IAMSPE no dia 22 de março

idade. Pela proximidade, os futuros mo-
radores poderão se alimentar na Colônia 
de Férias da APEOESP, em cujo terreno 
se encontra o Centro de Referência.

A inauguração é mais um passo da 
APEOESP em suas políticas em prol 
dos aposentados e aposentadas, que 
já representam um grande contingente 
na categoria e entre os associados da 
entidade. Políticas para aposentados tem 
sido uma das preocupações da APEOESP. 
Brevemente serão expedidas orientações 
sobre o uso do Centro de Referência do 
Aposentado.

O Ministério Público Estadual, por 
meio da Promotoria de Direitos Humanos, 
ajuizou no final do ano passado uma ação 
civil pública com pedido de liminar de afasta-
mento do superintendente do IAMSPE, Latif 
Abraão Júnior, por suspeita de irregularida-
des na contratação da empresa Qualicorp 
para a realização de trabalhos terceirizados. 
O desvio seria mais de R$ 400 milhões.

Reunida no dia 22 de fevereiro, a Co-

missão Consultiva Mista do IAMSPE aprovou 
a realização de uma audiência pública para 
discutir a denúncia de irregularidades. A 
audiência acontecerá às 10 horas do dia 22 
de março, no Auditório do Centro de Inte-
gralidade (3º andar do Prédio do Idoso do 
Hospital do Servidor, na avenida Ibirapuera, 
1215, Moema, Capital). A promotora de 
Direitos Humanos do Ministério Público é 
uma das convidadas para a audiência, que 

conta com o apoio do presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa do IAMSPE, depu-
tado Marcos Martins, e dos parlamentares 
que compõem a Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa e apoiam a luta pelo 
IAMSPE.

Todo o funcionalismo está convidado 
para audiência pública. Em seguida, os 
presentes farão um abraço simbólico no 
Hospital do Servidor Público.

que foi deferido o pedido para reposição de 
aulas relativas à paralisação de 19/2. Estamos 
insistindo para que isto seja rapidamente for-
malizado junto à CGRH. Quanto ao dia 8/3, 
data de nossa última assembleia, a solicitação 
para reposição foi também encaminhado 
oficialmente à SEE.

Nos casos em que o(a) professor(a) 
não esteja conseguindo autorização para 
a reposição de aulas, sobretudo naquelas 
datas de 2017, solicitamos enviar essas in-
formações para presiden@apeoesp.org.
br, para que possamos dar conhecimento 
à Secretaria e solicitar providências.


