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O ano de 2018 vem marcado por um momento decisivo
na história do país, refletindo
os grandes embates entre a
sociedade civil organizada e
os setores políticos e econômicos, com forte teor conservador, que apoiados num
processo golpista que envolveu, e continua envolvendo,
a grande mídia, grandes grupos econômicos e parcela do
poder judiciário para retirar
todos os avanços alcançados
pela classe trabalhadora e
pela sociedade brasileira ao
longo das últimas décadas.
As medidas do governo
golpista de Michel Temer, retirando direitos consagrados
na legislação com a Reforma
Trabalhista, precarizando
ainda mais as condições de

Nenhuma disciplina a
menos no ensino médio
A reforma do ensino médio aprovada no Congresso
Nacional pelos golpistas fará
com que os estudantes das escolas públicas tenham menos
acesso ao conhecimento na
sua totalidade e causará maior
precarização do ensino público
e das condições dos trabalhadores da educação básica
pública. Esse quadro se agrava
com a proposta em tramitação
no Conselho Nacional de Educação construída em conjunto
com o Ministério da Educação
(MEC), que permite que 40%
do currículo seja cumprido por
meio de educação a distância,
mais um passo para a privatização do ensino médio.

e mobilizados para impedir
mais este ataque, que também prejudica diretamente
os(as) professores(as) e estamos conclamando as entidades nacionais, como a CNTE e
a CUT a organizarem grandes
mobilizações para pressionar
o CNE a retirar esse projeto de
resolução da pauta.
Não aceitamos a reforma do
ensino médio em sua totalidade. No estado de São Paulo,
lutaremos para que não seja
implementada. Nenhuma disciplina a menos no currículo. Por
um ensino médio que atenda
às necessidades dos filhos e
filhas da classe trabalhadora.

Derrotamos areforma
da Previdência
Essas, entre outras ações

trabalho e de vida dos tra-

Imediatamente após tomar

demonstram claramente o

balhadores; o congelamento

conhecimento, a APEOESP,

caráter golpista e entreguis-

por 20 anos de gastos sociais

por meio de uma dura nota

ta deste governo e de seus

através da Emenda Consti-

de sua presidenta, professora

apoiadores. Entretanto, ape-

tucional 95 (PEC 55/2016),

Bebel, reagiu publicamente

sar da massiva campanha na

prejudicando em especial as

a essa iniciativa. No mesmo

grande mídia e de todas as ini-

áreas de educação e saúde

dia o ministro golpista da Edu-

ciativas para aliciar e comprar

e inviabilizando a aplicação

cação afirmou que vetará a

deputados com jantares e

do Plano Nacional de Educa-

medida, se aprovada no CNE.

liberação de verbas públicas,

ção (PNE) são alguns destes

Não confiamos nesse gover-

esses setores não consegui-

embates.

no e continuaremos atentos

ram aprovar a “jóia da coroa”:
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Querem exterminar
as lideranças

a reforma da Previdência. A

criou a intervenção militar no

grande mobilização da classe

Rio de Janeiro, visando dois

trabalhadora, na qual a APEO-

objetivos centrais: criar um

ESP teve um papel destacado,

pretexto para explicar a não

desde a proposição do calen-

votação da reforma, pois não é

dário de mobilização, até a

possível alterar a Constituição

massiva participação em to-

em situações onde haja inter-

das as atividades, fez um forte

venção militar; e desviar o foco

contraponto à propaganda do

das atenções da população e

governo, alertando aqueles

da mídia da situação desastro-

que não tinham informação

sa em que se encontra o país,

suficiente e criando um clima

com forte taxa de desempre-

social que fez com que muitos

go, aumento da precarização

parlamentares da base gover-

das condições de trabalho,

nista não quisessem se expor

destruição da educação, saú-

num ano em que terão que

de e demais políticas públicas.

buscar os votos para garantir

Todos sabemos que a in-

tos (26/01/18), líder do MST

suas reeleições. Mas todos

tervenção militar não resolve,

na Bahia; José Raimundo

nós sabemos os nomes dos

como ainda agrava a situação

da Mota de Souza Júnior

deputados e de seus partidos

de insegurança pública. Esse

(13/07/17), líder quilombola/

que votaram a favor das me-

problema não se resolve com

MST na Bahia; Clodoaldo

didas do governo golpista no

aparato militar, mas com tra-

dos Santos (15/12/17), líder

Congresso Nacional e cabe

balho de investigação para

sindicalista sindipetro RJ;

a todos(as) nós, à sociedade

desmontar o crime organizado

que dentre tantos outros são

civil, impedir que esses de-

e suas ramificações no aparelho

exemplos desta escalada de

putados e senadores sejam

de Estado, por meio de policiais

violência contra lideranças

reeleitos, alterando substan-

e outros agentes, e com o incre-

populares. Querem calar pela

cialmente a correlação de

mento de políticas públicas em

força das balas os que não

forças na futura composição

larga escala na periferia e nas

conseguem calar na ação

do parlamento brasileiro.

regiões onde a população mais

política e na disputa na so-

necessita de serviços públicos

ciedade. É preciso alertar que

de qualidade. Como o projeto

estas ações fascistas colocam

deste governo não é este e sim

em risco a própria democra-

Convencido da impossibi-

continuar e ampliar os privilé-

cia. A sociedade reagiu à essa

lidade de aprovar a reforma

gios dos ricos, opta pela sempre

brutalidade e à insensibilidade

da Previdência, e buscando

utilizada política de perseguir,

das autoridades. Em diversas

reduzir o desgaste causado

prender, oprimir e matar a ju-

regiões do país e em outros

por essa derrota, o governo

ventude negra e pobre.

países surgem manifestações

Intervenção militar
contra o povo
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O assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e
de seu motorista Anderson
Gomes no Rio em 14 de março, retrata de forma clara as
consequências dessa política
baseada na intolerância e na
truculência. Esse crime se
soma a muitos outros que tem
vitimado lideranças populares
em todo Brasil, como: Paulo
Sérgio Almeida Nascimento
(13/03/18), líder comunitário
no Pará; Márcio Oliveira Ma-

exigindo o fim deste Estado

momento a luta de classes no

neste momento seria aceitar

violento, que não respeita os

nosso país. De um lado, com

o próprio golpe.

direitos da cidadania.

raríssimas exceções, estão colo-

A caravana que Lula rea-

cadas todas as forças democrá-

lizou na região Sul do país

ticas, as principais lideranças da

expôs a fratura social hoje

É neste cenário que se pode

classes trabalhadora, as forças

existente. Ruralistas e setores

compreender em toda a sua

de esquerda, os movimentos

reacionários e fascistas, alguns

dimensão a implacável per-

sociais, a sociedade civil orga-

armados, tentaram impedi-

seguição política, midiática e

nizada e os intelectuais, que

-la, mas não conseguiram seu

judicial contra o ex-presidente

consideram que está ocorren-

intento. A temperatura tende

Luiz Inácio Lula da Silva. O

do um julgamento político,

a subir, sobretudo se na cam-

governo golpista tem apenas

sem provas dos crimes de que

panha eleitoral o nome de Lula

3% de aprovação na socieda-

Lula é acusado. De outro lado,

estiver na cédula. Cabe aos

de. A direita que representa

a direita fascista, setores con-

movimentos comprometidos

os banqueiros e o empresa-

servadores da sociedade, os

com a democracia defender o

riado nacional e internacional

golpistas que hoje comandam

direito de Lula ser candidato e

no país não dispõe de uma

o Estado brasileiro e interesses

rechaçar de forma veemente e

alternativa viável nas eleições

estrangeiros, liderados pelos

ativa esses ataques, por meio

presidenciais de 2018, porque

Estados Unidos, que não po-

dos comitês contra o golpe e

Lula vencerá, provavelmen-

deriam continuar a mandar e

em defesa da democracia. No

te no primeiro turno, se for

desmandar no país caso Lula

nosso caso, da APEOESP, os

permitido que se candidate.

volte ao governo federal.

comitês funcionam no âmbi-

Lula livre!

A população, mesmo aquela
parcela que não tem afinidade
com o PT e com Lula, consi-

tos das subsedes e devemos

A democracia
em questão

intensificar suas atividades,
organizando e participando de

dera que ele poderá apresentar

Neste cenário, a castração

soluções para o desenvolvi-

do direito da candidatura do

É fundamental o aumento

mento do país, com distribui-

ex-presidente Lula, a partir de

do engajamento social de

ção de renda e justiça social,

um processo manipulado, as-

todos aqueles que lutam por

como fez no período em que

sim como da opinião pública

uma sociedade democrática

governou. O projeto golpista

pela grande mídia golpista,

e mais justa para impedir o

não comporta essa hipótese.

representa um forte golpe no

avanço de medidas como a

Por isso prendem-no e querem

Estado de Direito. O PT, en-

reforma da previdência, da

torná-lo inelegível.

tretanto, rejeita discutir essa

qual o governo golpista recuou

O embate em torno da pos-

possibilidade e segue adiante

no momento por não possuir

sibilidade, ou não, de Lula ser

com a pré-campanha do ex-

os votos necessários, mas não

candidato e a luta pela sua

-presidente, pois entende que

desistiu de tentar sua aprova-

libertação sintetizam neste

aceitar discutir alternativas

ção após as eleições.
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A declaração do governador

corrupção, como nos casos

profissionais. Novamente,

de São Paulo, Geraldo Alckmin,

da SABESP, Metrô, merenda

para enfrentar o bloqueio que

candidato à presidente pelo

escolar e tantos outros casos.

os grandes meios de comuni-

PSDB, de que priorizará a re-

É inaceitável que o estado

cação fazem diuturnamente,

forma da previdência, dentre

mais rico da união, tenha uma

escondendo ou minimizando

outras maldades, tão logo seja

escola pública tão deteriorada,

as consequências das políticas

eleito, demonstra a busca de

assim como a saúde e outros

do PSDB no estado de São

uma candidatura que satisfa-

serviços básicos à população.

Paulo, vamos envolver toda a

ça os objetivos destes grupos

Não podemos nos esquecer

categoria, os movimentos so-

políticos e econômicos, res-

que na maior e mais rica cidade

ciais e a sociedade civil na luta

paldados pela grande mídia e

do Brasil, o prefeito Dória, que

para combater essas políticas

parcela do judiciário brasileiro.

está se desincompatibilizando

e para defender os direitos do

Buscam uma candidatura de

do cargo para disputar o go-

magistério e da população.

seu campo político e ideológi-

verno do Estado pelo PSDB

co, que ofereça menos riscos do

também vem fazendo uma

que um candidato claramente

gestão desastrosa, privatizando

vinculado à direita conservado-

os bens públicos, sucateando

ra, um outsider que pode agir

os serviços públicos e provocou

Ainda é cedo para saber se o

de forma intempestiva e sem

a maior greve do funcionalismo

novo governador, Márcio Fran-

controle, prejudicando seu pro-

público municipal de São Paulo

ça, realizará alterações substan-

jetos de reformas neoliberais,

quando tentou aprovar uma

ciais na política que vinha sendo

perfil este que corresponde

reforma previdenciária que au-

implementada pelo PSDB.

a Bolsonaro. Não tenhamos

mentaria os encargos para os

Não nos iludimos e não vamos

dúvidas, porém, de que todos

servidores públicos. A possibi-

esperar. A APEOESP está lide-

esses setores, se necessário, se

lidade de eleição deste “gestor”

rando uma ampla Campanha

unirão a Bolsonaro se esta for

representaria a destruição final

pela Qualidade da Educação

a condição para derrotar uma

dos serviços públicos, em razão

Pública e Contra a Privatização

forte candidatura de esquerda.

de sua gana de privatização do

das Escolas Públicas no Estado

Estado, dando continuidade às

de São Paulo, denunciando a

ações que já vinha fazendo no

situação em que se encontram

pouco período que permane-

as unidades escolares, com a

ceu à frente da Prefeitura de

falta de infraestrutura adequa-

São Paulo.

da, pelo sucateamento de suas

Alckmin continuará o
projeto golpista
O período de mais de 20
anos de governo tucano no

Pela qualidade da
educação e contra a
privatização

estado de São Paulo compõe

A APEOESP sempre ocupa

instalações e equipamentos,

um retrato da destruição dos

um papel de destaque na luta

fechamento e superlotação das

serviços públicos, marcados

pela qualidade da escola públi-

salas de aula, estudantes traba-

pelo desmonte e privatização

ca, serviços públicos de qua-

lhadores que não conseguem

do aparelho do Estado e pela

lidade e valorização dos seus

matrículas nas escolas públicas,

6

ABRIL/2018

em especial no período noturno,
falta de um projeto pedagógico
que seja amplamente discutido
com toda comunidade e gerido
democraticamente, objetivando
o acesso ao conhecimento na

 Valorização dos profissio-

Conselhos de Escola ou contra
o seu posicionamento, a presi-

nais da educação

denta da APEOESP dirigiu-se à

APEOESP rechaça
privatização da
educação pública

Secretaria da Educação acompanhada de outros diretores e
diretoras da entidade, sendo

sua totalidade, de uma forma

Nossa campanha também

criativa e interessante e que não

será dura contra qualquer

busque apenas resultados em

tentativa de privatização das

avaliações externas.

escolas estaduais.

recebida fora da agenda pelo
secretário da Educação.
A decisão de suspender
foi anunciada pelo agora ex-

Nosso objetivo com essa

O governo Geraldo Alckmin

-secretário Estadual da Educa-

campanha é o de que se

(PSDB) pretendia passar para a

ção, José Renato Nalini, no dia

transforme num amplo movi-

iniciativa privada a gestão de 61

2 de abril, após conversar com

mento da sociedade civil, que

escolas de ensino médio da Capi-

o então governador Geraldo

deve tomar para si a defesa

tal e da Grande São Paulo, a partir

Alckmin. Nota oficial com esse

da escola pública como um

do que ele estaria denominando

teor foi publicada no Diário

patrimônio de todos e todas os

como Contrato de Impacto So-

Oficial do Estado.

que necessitam de educação

cial (CIS), num modelo público

Apesar do anúncio do go-

pública de qualidade.

privado. O próximo passo nessa

verno, a APEOESP continuará

A campanha deixará claro

direção seria a publicação de um

atenta e lutará contra qualquer

para a sociedade que uma es-

edital, que nortearia as condições

tentativa de privatização, seja

cola pública de qualidade pres-

de concorrência das empresas

por meio do CIS, seja por meio

supõe, entre outras condições:

privadas para assumirem a admi-

de qualquer outro projeto.

 Investimentos

nistração destas escolas. Enquan-

 Projeto arquitetônico que

to isso, diversas unidades vinham

tomará corpo não apenas por

atenda às necessidades

sendo apontadas como objeto

meio de exposição de cartazes,

ambientais e pedagógicas

desta “experiência esdrúxula”.

outdoors, busdoors, veiculação

A campanha da APEOESP

A pressão e mobilização da

de peças em rádio, TV e na In-

 Condições de trabalho

APEOESP obrigou o governo

ternet, mas, também, pela ação

 Limite máximo de 25 estu-

a suspender o projeto. No

direta dos professores, das pro-

dia 26 de março, após tomar

fessoras em diálogo e atividades

 Carreira do magistério que

ciência de que dezenas de

conjuntas com estudantes, pais,

valorize os docentes do in-

diretores de escolas estavam

movimentos sociais e demais

gresso à aposentadoria

sendo pressionados ou induzi-

entidades da sociedade civil que

 Jornada de trabalho adequa-

dos a inscrever suas unidades

compreendem a importância

da aos professores (de acordo

como interessadas em partici-

da defesa da educação pública,

com a Lei 11.738/2008)

par do projeto, sem consuta à

nas regiões, nas cidades, nas

comunidade, sem decisão dos

escolas, nas comunidades.

dos estudantes

dantes por classe

 Gestão democrática
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a) Persistência da
luta da APEOESP
quebra política de
“reajuste zero”

que optaram pela escolha da

tados estaduais, incorporando

educação como prioridade,

o reajuste aos demais profissio-

uma das ações centrais foi o

nais do magistério (diretores e

aumento do investimento em

supervisores). Na realidade, o

Após quase quatro
anos sem reajuste
e muita pressão da
APEOESP, governo
Alckmin reajusta salário
do magistério, mas não
repõe perdas salariais
e continua sem pagar o
piso salarial nacional

educação pelo Estado, com

reajuste foi uma tentativa do

uma forte valorização de seus

governador Geraldo Alckmin

profissionais. Nestes países, os

manobrar para não pagar os

professores ocupam um papel

10,15% que conquistamos na

especial na sociedade e rece-

Justiça. Entretanto, o governo

bem vencimentos compatíveis

do Estado perdeu todos os re-

com sua função na sociedade.

cursos, em todas as instâncias,

No estado de São Paulo, o

e terá, sim, que pagar também

mais rico da União, os profissio-

esse reajuste, do qual estamos

nais do magistério continuam

solicitando a execução imedia-

sendo tratados com todo o

ta. Com isso, vamos perfazer em

desprezo pelos governantes.

torno de 18% de reajuste total.

Apesar disso, os professores

Mas ainda não é suficiente.

procuram desempenhar da

Queremos a reposição de 24%

melhor forma possível o seu

de perdas que acumulamos

trabalho, buscando garantir

desde agosto de 2014, na pers-

um ensino de qualidade aos

pectiva do cumprimento da

estudantes, mesmo nas condi-

meta 17 do Plano Estadual de

dução de investimentos e des-

ções mais adversas, incluindo

Educação, que prevê a equipa-

truição dos serviços públicos

a violência presente no seu

ração dos nossos salários com

para justificar a privatização

cotidiano dentro e no entorno

a média salarial dos demais

dos serviços públicos, usando

das escolas.

profissionais com formação de

Reajuste de 10,15%
conquistado na Justiça
terá que ser pago
A política de arrocho e desvalorização dos profissionais
do magistério do governo
tucano compõe a lógica de re-

subterfúgios como modernização e melhoria da eficiência.

O reajuste de 7% encami-

nível superior.

nhado pelo governo e apro-

Os professores estaduais e

Uma das consequências

vado pela ALESP só ocorreu

a APEOESP sempre se desta-

desta política é a desmotiva-

após forte mobilização liderada

caram pela sua garra, pela sua

ção dos profissionais e o au-

pela APEOESP, depois de três

capacidade de luta e determi-

mento de jovens que buscam

mobilizações sequenciais dos

nação. Nestes quase quatro

outras profissões que sejam

professores e professoras e

anos sem reajuste, com as

mais valorizadas. Em países

muita pressão sobre os depu-

ações desastrosas do governo
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Alckmin prejudicando a educa-

ainda insuficiente, é fruto de

regionais de todas as subsedes

ção pública estadual, os profes-

nossa luta.

procurem entidades de todos

sores foram o principal polo de

os setores (sindicatos, enti-

fazendo pressão e mobilizando

b)  Conferência Popular
de Educação

em todas as regiões do estado.

Em virtude da interferência

CONAPE regional (municipal/

Essa mobilização, sobretudo a

do MEC no Fórum Nacional de

intermunicipal), nas quais de-

grande greve de 2015, impediu

Educação (FNE), destituindo

vem ser debatidos os temas

o processo de reorganização

representantes de entidades

indicados abaixo para subsidiar

da rede, a tentativa de imple-

de organizações vinculdas aos

as discussões. Em virtude do

mentar uma reforma curricular

trabalhadores e ampliando a

tempo limitado, estamos su-

no ensino médio de caráter

presença de representantes

gerindo que seja selecionado

excludente, que prejudicaria os

de representantes do governo

um ou dois eixos para serem

filhos e filhas da classe traba-

federal e de entidades patro-

debatidos.

lhadora; criou condições para

nais, as entidades se retiraram

a aprovação do Plano Estadual

do FNE e criaram o Fórum

de Educação mais próximo da

Nacional Popular de Educação

proposta do Fórum Estadual

(FNPE) para organizar a Con-

de Educação; funcionou de for-

ferência Nacional Popular de

ma preventiva para evitar que

Educação (CONAPE).

resistência ao governo tucano,

dades científicas, estudantes,
etc) e organizem a etapa da

Eixos Temáticos:
I - O PNE na articulação do
SNE: instituição, democratização, cooperação federativa,
regime de colaboração, avaliação e regulação da educação.

Alckmin aprofundasse a polí-

A Conferência Nacional Po-

tica de sucateamento do Es-

pular de Educação (CONAPE)

tado, implementando projetos

será realizada nos dias 24, 25

como reforma da previdência

e 26 de maio em Belo Hori-

estadual e aplicasse políticas

zonte. Os(as) delegados(as)

de atrasos de pagamentos de

do estado de São Paulo à CO-

salários, entre outras medidas

NAPE serão eleitos(as) numa

ção popular e controle social.

que poderia, certamente, ter

Conferência Estadual que será

IV - Planos decenais, SNE e

implementado se não houvesse

realizada no dia 20 de abril às

democratização da educação:

a nossa resistência.

18 horas em São Paulo, na

acesso, permanência e gestão.

Desta forma, o reajuste

Associação Okinawa (rua Dr.

V - Planos decenais, SNE,

de 7% para os profissionais

Thomaz de Lima 72, Liberda-

educação e diversidade: de-

do magistério não pode ser

de, São Paulo/SP).

mocratização, direitos huma-

II - Planos decenais e SNE:
qualidade, avaliação e regulação das políticas educacionais.
III - Planos decenais, SNE e
gestão democrática: participa-

percebido apenas como uma

Aproveitando as Reuniões

nos, justiça social e inclusão.

dádiva do governador Geral-

de Representantes da APEOESP

VI - Planos decenais, SNE

do Alckmin, pois os profes-

que irão ocorrer no dia 18 de

e políticas intersetoriais de

sores já conhecem o estilo

abril em todo estado, estamos

desenvolvimento e educação:

deste governo; este reajuste,

orientando que as executivas

cultura, ciência, trabalho, meio
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ambiente, saúde, tecnologia e

está organizando o Congresso

ve momento de crise política

inovação.

do Povo Brasileiro, com várias

pelo qual passamos, buscando

VII - Planos decenais, SNE

atividades que culminará num

mobilizar a população nos lo-

e valorização dos profissionais

evento nacional no final do mês

cais de moradia, nos locais de

da educação: formação, car-

de julho ou início de agosto,

trabalho, nas escolas e outros

reira, remuneração e condi-

cujo objetivo é de “construir

locais.

ções de trabalho e saúde.

com o povo e para o povo um

A APEOESP, pela sua or-

VIII - Planos decenais, SNE

projeto de nação”. Esta ativida-

ganização e capacidade de

e financiamento da educação:

de será organizada em diversas

mobilização, tem um papel

gestão, transparência e con-

etapas, buscando envolver

estratégico nesta tarefa, bus-

trole social.

toda sociedade em debates

cando, inclusive, colaborar com

nos bairros, nos municípios e

o debate sobre a importância

nos estados antes do evento

da educação pública para a

nacional, buscando mobilizar

construção deste projeto. Para

a sociedade num processo

dar conta desta tarefa, a APEO-

de construção coletiva de um

ESP participou do Seminário

projeto que aponte para uma

Preparatório do Congresso do

“nação forte, independente,

Povo Brasileiro SP, realizado no

soberana e desenvolvida”. As

Sindicato dos Metalúrgicos do

etapas municipais devem ocor-

ABC, em São Bernardo do Cam-

indicados os(as) delegados (as)

rer até o final do mês de maio e

po no dia 25 de março, no qual

que participarão tanto da etapa

a etapa estadual até o final do

foram estabelecidas as ações

estadual, no dia 20 de abril em

mês de junho.

necessárias para organização

Os(as) candidatos(as) a
delegados(as) da etapa nacional, em Belo Horizonte (MG),
devem procurar a entidade a
qual estão vinculados para verificar a forma de participação
da atividade em Belo Horizonte (MG). Na etapa municipal/
regional ou setorial devem ser

São Paulo, como da etapa na-

Em diversas regiões do es-

das etapas do Congresso do

cional nos dias 24, 25 e 26 de

tado já existem Comitês que

Povo Brasileiro no estado de

maio em Belo Horizonte.

estão organizados e em outros

São Paulo.

Há subsedes que participa-

em processo de organização.

rão da etapa municipal/regio-

De forma geral, estes Comitês

nal da CONAE no dia 18. Os

locais estão constituídos a

A forma desrespeitosa com

delegados eleitos nesta etapa

partir da Frente Brasil Popular

que o governo Alckmin vem

também poderão participar da

(FBP). Porém, há muitos muni-

tratando os(as) professores(as)

etapa estadual e da nacional da

cípios que ainda não iniciaram

readaptados(as), com ces-

CONAPE.

essa organização, ou estão

sações arbitrárias, forçando

numa etapa muito embrio-

estes(as) profissionais a reas-

nária. É fundamental o envol-

sumirem suas atividades sem

vimento de todos os setores

nenhuma condição, numa

A Frente Brasil Popular/SP,

democráticos da sociedade

atitude desumana e irrespon-

da qual a APEOESP participa,

civil, principalmente pelo gra-

sável vem provocando uma

c) Congresso do Povo
Brasileiro
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d) Readaptados

grande revolta na categoria,

-a-readaptado-a-responda/).

Abraão Júnior. A palavra foi

pois além do desrespeito com

Todos os casos serão enca-

aberta aos representantes das

estes(as) profissionais - que

minhados para as autoridades

entidades do funcionalismo

se encontram neste quadro

competentes para que sejam

presentes. Diretores da APEO-

pelas precárias condições de

revertidos e caso não o sejam

ESP denunciaram a demora

trabalho - provoca como con-

o Sindicato tomará as medidas

na marcação de exames e

sequência, ainda, a demissão

judiciais necessárias.

consultas, a terceirização em

de outros profissionais que
vem cumprindo as atribuições

vários serviços do Hospital do

e) IAMSPE

Servidor e especialmente a

docentes. Além disso, também

Cerca de 400 servidores pú-

falta de investimento por parte

prejudica os(as) estudantes

blicos, entre eles professoras

do governo do Estado – uma

que não teriam um(a) profis-

e professores e membros da

política deliberada dos gover-

sional em plenas condições

diretoria da APEOESP, parti-

nos do PSDB – ao negar a

para exercer suas atribuições.

ciparam no dia 22 de março

contribuição de sua cota-parte

A APEOESP já realizou ma-

da audiência pública promo-

de 2%. Foram aprovadas as

vida pela Comissão Consultiva

seguintes propostas: criação

Mista do IAMSPE no Auditório

de uma CPI na Assembleia

do Centro de Integralidade (3º

Legislativa para tratar dos pro-

andar do Prédio do Idoso do

blemas do IAMSPE; pedido de

Hospital do Servidor).

audiência pública no Ministério

nifestação com profissionais
readaptados no Departamento
de Perícias Médicas do Estado
(DPME) e está coletando dados
de professores que tiveram sua
readaptação cessada, ou sua

Além de discutir a precarie-

Público e a saída imediata do

licença médica e/ou mal aten-

dade no atendimento ao usu-

superintendente; pela contra-

dimento na perícia, através do

ário do IAMSPE, a audiência

partida de 2% pelo governo

Portal da APEOESP (http://

debateu as recentes denúncias

do Estado; por um conselho

www.apeoesp.org.br/noticias/

de improbidade administrativa

administrativo, deliberativo,

noticias-2018/voce-professor-

contra o superintendente Latif

fiscal e paritário.
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