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Há 50 anos, estudantes e 
operários paralisaram a França 
num movimento que reverberou 
pelo mundo deixando um lastro 
de esperança por uma sociedade 
mais justa e democrática. O mês 
de maio de 1968 entrou para 
história como um momento no 
qual a juventude, em especial, 
ocupou um espaço de destaque 
na condução da própria história. 

Os anos sessenta já vinham 
sendo marcados como uma dé-
cada de grandes mudanças nos 
hábitos, no campo da cultura, 
com o rock, o movimento hippie. 
No Brasil, o tropicalismo e o cine-
ma novo. No campo da política, 
a revolução cubana em 1959 
torna-se uma nova referência, 
em especial na América Latina.

No Brasil, 1968 foi marcado, 
também, pelas grandes mobili-
zações estudantis e pelas greves 
de Contagem e Osasco como 
resistência à ditadura militar. 
Mas também no ano de 1968 
é editado o Ato Institucional 
número 5, o famigerado AI 5, 
ferramenta ilegítima pela qual os 
militares impuseram a censura, 
a perseguição política e militar, 
a tortura, o assassinato dos que 
discordassem do regime imposto 
em 1964.  

Desta forma, para que a histó-
ria não se repita, nem como tra-
gédia, nem como farsa, é preciso 
que a esquerda e os setores de-

mocráticos tenham a capacidade 
de entender a gravidade do mo-
mento político pelo qual passa-
mos no Brasil. Desta vez o golpe 
em curso não foi dado por meios 
militares, de forma direta, apesar 
das demonstrações de força, 
com a instituição do Estado de 
Intervenção no Rio de Janeiro. O 
golpe foi dado com apoio claro 
da mídia monopolista, que pro-
cura fabricar a “realidade” que 
interessa aos golpistas, em con-
luio com parcelas do judiciário, 
que desrespeitam a Constituição 
que deveriam aplicar e defender. 
Talvez aí a história descortina sua 
face farsesca mais descarada. 

Nesse contexto de golpe e de 
retomada da escalada conser-
vadora que também se impôs 
em 1968, no auge da ditatura 
militar, que se pode compreender 
a prisão do ex-presidente Lula, o 
assassinato da vereadora Marielle 
Franco, no Rio de Janeiro, o as-
sassinato de outras lideranças no 
campo, a desenvoltura com que 
grupos de direita e fascistas vem 
se movimentando e atuando, 
inclusive com atentados a tiros e 
agressões às pessoas que parti-
cipam do Acampamento Marisa 
Letícia, em Curitiba, lutando pela 
libertação de Lula.

Lula é mantido preso a mais 
de 30 dias, sem que o juiz Sér-
gio Moro e o TRF-4 tenham sido 
capazes de demonstrar provas 

de sua culpa, acobertados pela 
presidenta do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que se nega a 
pautar as ações que tratam da 
ilegalidade da antecipação do 
cumprimento de pena, sem que 
tenham sido esgotados todos 
os recursos e que a sentença 
tenha transitado em julgado, 
como assegura a Constituição 
Federal. O mesmo STF que se 
recusa a examinar essa questão, 
que poderia beneficiar Lula, “livra 
a cara” de tucanos e membros 
de outros partidos, contra os 
quais existe farta quantidade de 
indícios e provas, como malas 
de dinheiro, contas no exterior, 
gravações, vídeos e outras.

Trata-se, portanto, de lutar 
pela libertação de Lula não 
somente porque é necessário 
fazer-lhe justiça, mas porque é 
necessário defender a democra-
cia. Se admitimos que Lula pode 
ficar preso sem que se esgotem 
todas as suas possibilidades de 
defesa, podemos admitir, então, 
que uma suspeita, desde que 
persista até a segunda instância, 
pode tornar-se razão suficiente 
para a condenação e a prisão 
de qualquer pessoa. Com Lula 
criou-se a absurda situação de 
que a condenação passa a ser 
apresentada como prova, quan-
do, na realidade, somente provas 
podem levar à condenação de 
alguém.



4 MAIO/2018

A democracia não é uma abs-
tração, nem se resume no direito 
ao voto. Ela se compõe das vá-
rias prerrogativas que garantem 
aos brasileiros e brasileiras sua 
condição de cidadãos e cida-
dãs, protegidos/as do arbítrio e 
do autoritarismo pelas normas 
constitucionais e legais.

A APEOESP não foge desse 
debate. Ao contrário, nosso 
Sindicato está na linha de frente 
das mobilizações em defesa do 
Estado democrático de direito e 
contra as medidas de força que 
tem sido tomadas para impedir o 
ex-presidente Lula de candidatar-
-se à Presidência da República. 
Nós defendemos o direito de Lula 
ser candidato, porque apenas a 
classe trabalhadora e a popula-
ção brasileira têm o direito de 
julgar o ex-presidente Lula, de 
forma livre e direta, nas urnas, 
em outubro de 2018. 

Por isso, repudiamos grupos 
que se dizem de esquerda, mas 
que se colocam como forças au-
xiliares do golpe ao atacarem as 
lideranças populares e as orga-
nizações dos trabalhadores que 
lutam em defesa da democracia 
neste momento.

Maio de 2018: 
tragédia e luta

O mês de maio de 2018 ini-
ciou com a marca das lutas e da 
tragédia. A tragédia ocorreu nas 
primeiras horas da madrugada 
do dia primeiro de maio, com a 
morte de moradores do edifício 
Wilton Paes de Almeida no Largo 
Paissandu. A morte desses cida-

dãos que lutavam pelo direito à 
moradia, à dignidade humana, 
pelo mínimo de respeito, retrata 
o descaso daqueles que gover-
nam a cidade e o estado mais 
rico da união, que preferem 
tratar seres humanos como in-
digentes, ao mesmo tempo em 
que gastam milhões em verbas 
de publicidade e com investi-
mentos que favorecem grandes 
grupos econômicos. Pior ainda é, 
além da perda das vidas destes 
homens, mulheres e crianças 
que não tiveram o mínimo de 
respeito como seres humanos, 
é o discurso oficial que procura 
torná-los culpados pela própria 
tragédia. Esses “gestores” tra-
tam os serviços públicos como 
balcão de negócios, procurando 
privatizar tudo que podem, trans-
ferindo os serviços que seriam de 
responsabilidade do Estado para 
a iniciativa privada. Infelizmente, 
há pessoas que ainda acreditam 
que este modelo de gestão pode 
continuar governando o estado 
de São Paulo e o próprio país nas 
figuras já conhecidas do senhor 
João Dória e Geraldo Alckmin.

Todavia, o mês de maio, ini-
ciou-se com uma forte demons-
tração da capacidade de resis-
tência da classe trabalhadora. 
No dia primeiro de maio milhares 
de trabalhadoras e trabalhadores 
de todo país saíram às ruas para 
demonstrar sua indignação com 
a situação pela qual passa o país 
e dizer  com toda sua força que a 
classe trabalhadora não desistiu, 
que ela irá resistir, juntamente 
com a juventude e as mais diver-

sas formas de expressão de luta 
da sociedade por mais justiça e 
liberdade, pelo respeito às dife-
renças, à vida humana, ao meio 
ambiente.

APEOESP apostando na 
organização e mobilização 
da sociedade

Este mês de maio será um 
mês de muitas lutas, como a 
defesa da democracia, pela 
libertação de Lula, pelo direito 
ao emprego e às condições dig-
nas de trabalho, rejeitando toda 
reforma que busque retirar os 
direitos dos trabalhadores e tra-
balhadoras, por uma educação 
pública de qualidade para todos e 
todas. Neste sentido a campanha 
empreendida pela APEOESP em 
todo estado, usando todos os 
canais possíveis de comunicação 
com a sociedade tem um papel 
de destaque. É fundamental que 
os professores, em cada escola, 
em cada bairro, em cada municí-
pio construam articulações com 
outros setores da sociedade, 
numa luta permanente por uma 
escola pública de qualidade e 
valorização dos profissionais da 
educação.

A educação como espaço de 
resistência terá um momento 
de destaque na Conferência 
Nacional Popular de Educação 
(CONAPE) que será realizada 
entre os dias 24 e 26 de maio em 
Belo Horizonte (MG). A APEO-
ESP, como em outros momen-
tos, estará presente com sua 
delegação, contribuindo para os 
debates e com a luta pela edu-
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cação pública democrática e de 
qualidade.

Neste mês de maio a APEO-
ESP, juntamente com outras 
entidades como a CUT, o MST 
e a Frente Brasil Popular (FBP) 
está engajada na preparação e 
organização do Congresso do 
Povo em sua fase municipal. É 
importante que as escolas se 
tornem espaços de debate que 
envolvam toda a comunidade, 
os bairros, funcionando como 
polos que irradiem um grande 
processo de mobilização da so-
ciedade. Seguem anexo cartazes 
e carta com orientações para o 
Congresso do Povo Brasileiro. 

É importante aproveitarmos 
estas oportunidades para denun-
ciar a situação da escola pública 
estadual, as políticas de sucate-
amento da educação pública, 
como o governo do Estado tem 
feito fechando e superlotando 
classes, ao mesmo tempo em 
que vem a público inúmeros ca-
sos de corrupção, como o desvio 
das verbas da merenda escolar 
e nas obras do metrô, dentre 
outros casos.

Manter na ordem do dia a 
luta pela implementação total do 
Plano Estadual de Educação, na 
medida em que esta lei resulta 
de uma ampla mobilização da 
APEOESP, com especial empe-
nho de sua presidenta, para que 
não fossem descartadas pelo 
governo e pelos deputados es-
taduais as propostas elaboradas 
por mais de 70 entidades da so-
ciedade civil no âmbito do Fórum 
Estadual de Educação.

Querem quebrar a 
espinha dorsal da classe 
trabalhadora

Não são novidades na história 
da classe trabalhadora as inúme-
ras ações que foram empreen-
didas visando enfraquecer a sua 
organização, produzindo falsas 
informações, desconstruindo 
os instrumentos de luta e suas 
lideranças, pois a elite dominante 
sabe que quando os trabalhado-
res estão organizados e com uni-
dade é muito difícil derrotá-los.

Na história dos professores 
isso não é diferente. Durante 
muito tempo no nosso meio a 
classe dominante conseguiu 
impor sua ideologia, de forma 
que muitos professores não se 
reconheciam como trabalhado-
res, como se a nossa categoria 
não fizesse parte da classe tra-
balhadora. Todavia, na medida 
em que o próprio Estado foi 
pauperizando as condições pro-
fissionais dos professores, esses 
passaram a se perceber cada vez 
mais como parte da classe traba-
lhadora, aumentando seu grau 
de organização e participando de 
ações em conjunto com outras 
categorias.

Foi neste contexto de intensa 
luta que a APEOESP veio se 
destacando como principal ferra-
menta de luta dos profissionais do 
magistério paulista e tornando-se 
uma referência para o conjunto 
da classe trabalhadora e outros 
movimentos sociais, chegando 
hoje a ser o maior sindicato dos 
trabalhadores da América Latina. 
Um exemplo de sua força e re-

presentatividade é que, apesar de 
não receber recursos do imposto 
sindical, a APEOESP continua 
forte, pois nunca dependeu desta 
contribuição obrigatória. Sempre 
cresceu e se desenvolveu com 
a da contribuição voluntária de 
seus associados.

Pela importância que a APEO-
ESP ocupa no cenário da política 
estadual, sendo hoje a principal 
organização que enfrenta e de-
nuncia as políticas de destruição 
dos serviços públicos implan-
tadas pelos governos tucanos 
nos últimos 23 anos, com o 
auxílio da grande mídia, estes 
mesmos grupos políticos vem 
procurando dividir a categoria 
e diminuir o Sindicato. Porém, 
temos a certeza de que, pela 
história construída nas últimas 
décadas, pelo grau de consci-
ência e organização alcançado, 
os professores irão rechaçar 
estas ações, pois sabem que o 
enfraquecimento da APEOESP 
só prejudica a própria categoria 
e a democracia. Na conjuntura 
de retrocesso dos direitos so-
ciais que vivemos atualmente, os 
professores e a APEOESP sairão 
mais fortalecidos e unidos desta 
empreitada, trazendo mais cole-
gas para nosso Sindicato.

Fortalecendo a categoria 
e nossa identidade como 
classe em defesa da escola 
pública de qualidade

Muitos retrocessos que esta-
mos vivenciando hoje em nosso 
país e no estado de São Paulo re-
sultam da escolha por parte dos 
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eleitores de pessoas e partidos 
políticos que apresentam suas 
candidaturas como “não políti-
cos” (o que eles são), mas como 
“gestores”. Na prática, fazem de 
sua gestão um conjunto de ações 
que visam entregar o Estado aos 
grandes grupos econômicos, 
como já fizeram com a SABESP 
e outros setores. O antigo gestor 
da cidade de São Paulo, hoje 
candidato ao governo paulista 
tem como projeto privatizar tudo 
que for possível. O antigo gestor 
do estado de São Paulo, hoje 
candidato à presidência da Repú-
blica, pretende aprovar a Refor-
ma da Previdência, entregando 
o dinheiro dos trabalhadores aos 
grandes bancos, por meio da 
previdência complementar.

Desta forma, o discurso de 
muitas pessoas, de que não 
fazem política, de que são “isen-
tas”, acaba favorecendo este 

tipo de políticos, que vem des-
truindo as políticas de Estado, 
em especial as políticas sociais, 
como educação, saúde, mo-
radia, cultura e esporte. Neste 
sentido, os professores tem um 
papel estratégico para promover 
o debate, dentro das escolas, 
com os estudantes, com a co-
munidade, com as pessoas em 
geral, fazendo com que as pes-
soas procurem se informar sobre 
políticas públicas, orçamento e 
tributação, educação e saúde, 
dentre outros temas. O debate 
é necessário para que a escolha 
do futuro presidente, do futuro 
governador, dos senadores e 
deputados federais e estaduais 
se pautem pelo entendimento 
de que é preciso que tenhamos 
governantes e parlamentares 
que defendam os interesses da 
sociedade, para que tenhamos 
uma sociedade mais justa. É 

necessário, dentre outras coisas, 
diminuir a concentração de ren-
da e o abismo social que separa 
uma imensa massa de excluídos 
de uma pequena elite que é pro-
prietária de quase toda riqueza 
de nosso país.

Outra ação fundamental será 
a valorização da escola pública 
e consequentemente dos pro-
fissionais da educação, através 
da escolha de candidatos que 
tenham coerência com este 
objetivo. Assim, a possibilidade 
de eleição de candidatos(as) 
que tenham lastro na luta dos 
professores e tenham verdadeira 
identidade com a APEOESP será 
fundamental para que voltemos a 
ter representantes de nossa cate-
goria na Assembleia Legislativa, 
onde são votados projetos de lei 
que afetam diretamente nossa 
categoria e a escola pública es-
tadual.

Campanha pela Qualidade 
da Educação e Contra a 
Privatização no Estado de 
São Paulo

No dia 18 de maio, às 14h30, 
na Avenida Paulista haverá o 
lançamento da Campanha pela 
Qualidade da Educação e Contra 
a Privatização no Estado de São 
Paulo. Parte do material já foi 
enviado para as subsedes que 
devem aproveitar a reunião de 

Representantes no dia 15 de maio 
para fazer o lançamento regional, 
convidando outros setores da so-
ciedade civil e a imprensa local. 
Nesta ocasião, a executiva regional 
poderá apresentar a agenda de 
ações regionais, como aulas pú-
blicas, atividades nas escolas, etc.

Valorização profissional 
– reajuste salarial

Não se pode pensar em qua-
lidade da educação pública sem 

valorização do magistério.  Em 
mais de 23 anos de governo, 
continuando administrações 
anteriores descompromissadas 
com a Educação, o PSDB rebai-
xou salários e aviltou a carreira 
do magistério ao ponto de que 
grande parte dos jovens que 
ingressa no ensino superior re-
jeita essa carreira e outra parte 
importante dela desiste diante 
da forma como os governantes 
tratam a educação pública e seus 
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profissionais.
A luta histórica dos educa-

dores levou à criação do Piso 
Salarial Profissional Nacional 
(PSPN), em 2008, durante o 
governo Lula. O PSPN foi o pri-
meiro passo para a valorização 
da nossa profissão, pois é piso 
e não teto salarial, como muitos 
governantes querem impor. O 
teto salarial é fixado na carreira 
e deve ser aquele que melhor 
atenda às necessidades da cate-
goria, para que o/a professor/a 
seja valorizado desde o ingresso 
(por concurso público) até a 
aposentadoria, trabalhando na 
sala de aula.

Também foi a nossa luta que 
fez constar no Plano Nacional de 
Educação e no Plano Estadual 
de Educação a Meta 17, que 
determina que os/as professores/
as devem receber salários equi-
valentes à média salarial dos de-
mais profissionais com formação 
de nível superior.

No caso da Meta 17 
é preciso registrar:

1 – essa formulação cons-
tou pela primeira vez em um 
documento oficial nas Diretri-
zes Nacionais para os Planos 
de Carreira do Magistério da 
Educação Básica Pública, cuja 
relatora foi a presidenta da 
APEOESP. 

2 – na greve de 2015, fomos 
a primeira categoria de profes-
sores/as do Brasil a lutar pela 
implementação da Meta 17. 
Reivindicamos o reajuste ne-
cessário de 75,33% para atingir 
esse patamar e propúnhamos 

a negociação para que fosse 
alcançado dentro do período 
previsto no PNE, de seis anos. 
Assim, colocamos a questão 
da valorização docente numa 
nova perspectiva, vinculada à 
formação e, portanto à quali-
dade do ensino.

É inadmissível que São 
Paulo não pague o piso 
nacional

O descaso do governo esta-
dual com a educação pública 
e o seu desprezo para com os/
as professores/as se evidencia 
no fato de que, hoje, o mais rico 
estado do País paga salários in-
feriores ao piso nacional, o que 
não ocorre em grande número 
de estados mais pobres, entre os 
quais podemos citar o Maranhão, 
o Piauí e outros.

Por isso, no primeiro semestre 
de 2017, quando o salário base 
de PEB I ficou 9% abaixo do piso 
nacional, ingressamos com ação 
judicial para que essa defasagem 
seja corrigida por reajuste salarial 
e não por meio de abono, como 
quer o governo. Além disso, diz a 
ação, corrigindo-se a base, toda 
a carreira deve ser corrigida, be-
neficiando além dos PEB I, PEB 
II, Diretores, Supervisores e até 
mesmo Dirigentes. A justiça nos 
deu ganho de causa, fixando o 
reajuste em 10,15%. O governo 
recorreu e perdeu. O juiz deu 
prazo para cumprimento da sen-
tença até 12/5.

Sem capacidade para der-
rubar o mérito da ação (os 
10,15%), pois se trata do cum-

primento obrigatório de uma lei 
federal, o governo fez um recurso 
extraordinário à presidenta do 
STF, ministra Carmen Lúcia, 
utilizando números estratosféri-
cos para fazer a justiça crer que 
nosso reajuste custaria aos cofres 
públicos 72 bilhões de reais. A 
ministra deu a liminar.  APEOESP 
recorreu da decisão da ministra, 
demonstrando a falsidade dos 
dados do governo.

Entretanto, ao mesmo tempo, 
a APEOESP mantém contatos 
com o governo, que afirma estar 
disposto a encontrar uma solu-
ção para o pagamento do rea-
juste e dos retroativos a janeiro 
de 2017. Até o momento em que 
fechamos esse Boletim, não ha-
via conclusões dessas conversas.

Como aprendemos ao longo 
de nossa história, somente a 
luta e a mobilização conquistam 
vitórias. Sim, a APEOESP utiliza 
todas as formas de luta. Rea-
lizamos greves e paralisações, 
manifestações, pressionamos o 
executivo e legislativo e também 
usamos a prerrogativa de mover 
ações judiciais. Mas em qualquer 
dos casos somente nossa unida-
de e nossa mobilização podem 
conquistar o atendimento de 
nossas reivindicações.

Devemos lembrar, oportu-
namente, que o reajuste de 
7%, mesmo tendo sido enca-
minhado pelo próprio governo 
(numa tentativa de se livrar da 
obrigação de pagar os 10,15%, 
mas também como resultado 
de nossa constante pressão) só 
foi aprovado após 3 semanas de 
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mobilizações nossas nas galerias, 
pois divergências na base do go-
verno criavam obstáculos para a 
aprovação.

Por isso, a assembleia esta-
dual do dia 18/5, às 14h30, na 
Avenida Paulista tem uma im-
portância fundamental. Como 
sempre ocorre no nosso Sindi-
cato, caberá aos professores e 
às professoras avaliar a situação 
e definir que atitude tomar diante 
dos fatos. Cada subsede, por-
tanto, deve organizar suas cara-
vanas para a assembleia com a 
consciência de que vivemos um 
momento decisivo e que não 
podemos tolerar que, mais uma 
vez, o governo estadual protele e 
descumpra uma medida judicial 
que nos favorece. 

Todos e todas à Avenida 
Paulista no dia 18/5.  

A escola pública é nossa
A campanha em defesa da 

escola pública e contra a privati-
zação pretende fortalecer o senti-
mento de pertencimento de toda 
comunidade escolar, fazer com 
que percebam a importância de 
mudanças fundamentais na atual 
situação da escola pública pau-
lista em aspectos como o suca-
teamento das escolas, a falta de 
material e infra-estrutura adequa-
da, a necessidade de um novo 
projeto arquitetônico que atenda 
às necessidades pedagógicas 
dos profissionais da educação e 
dos estudantes, para que todos 
se sintam bem no espaço escolar 
e possam ensinar e aprender de 
forma plena. É fundamental a 

valorização dos profissionais da 
educação, para que os profes-
sores não se vejam obrigados 
a ficar sobrecarregados com 
diversas jornadas de trabalho 
para sobreviver, prejudicando a 
qualidade do ensino. 

É importante ressaltar que o 
problema da qualidade da edu-
cação no estado de São Paulo 
não é decorrência da falta de 
orçamento no Estado, na me-
dida que estados com maiores 
dificuldades econômicas como 
Piauí e Maranhão valorizam mais 
seus professores. A falta de in-
vestimento na educação pública 
paulista decorre da política dos 
governos tucanos neste período 
de quase 24 anos, oferecendo 
isenções fiscais para grandes 
empresas ao mesmo tempo em 
que sucateiam a escola pública 
para justificar a necessidade de 
implantação de um modelo de 
privatização das escolas, repas-
sando para a iniciativa privada 
a gestão das escolas estaduais, 
como o governo tucano de Goi-
ás já iniciou e o ex-governador 
Geraldo Alckmin tentou aplicar 
através do Contrato de Impac-
to Social (CIS). A pressão da 
APEOESP e dos professores foi 
fundamental para barrar a im-
plantação do CIS neste momen-
to. Todavia não podemos ficar 
tranquilos, sabemos que o can-
didato “gestor” que mal foi eleito 
para a prefeitura de São Paulo 
já fez o desmonte de inúmeras 
políticas públicas municipais, 
vide a privatização dos parques 
públicos e já se apresenta como 

candidato a governador. Não po-
demos acompanhar calados(as) 
a eleição de figuras já conheci-
das como Doria e Alckmin, pela 
nossa responsabilidade como 
educadores(as) e cidadãos (ãs).

Reedição da 500/74 
para contratação de 
professores temporários 

Na reunião que a diretoria da 
APEOESP manteve com o secre-
tário da Educação, no dia 2/5, 
cobrou o envio à Assembleia Le-
gislativa (Alesp) do projeto de lei 
para contratação de professores 
temporários, cumprindo a estra-
tégia 18.20 do Plano Estadual de 
Educação. 

O secretário requisitou a mi-
nuta elaborada pela APEOESP, 
cujo teor reedita as condições 
de contratação previstas na lei 
500/74, que permitia aos pro-
fessores temporários manterem 
seus vínculos com a rede estadu-
al de ensino, sem quarentena ou 
duzentena. Para tanto, bastava 
que estivessem com aulas atri-
buídas, mantendo os mesmos 
direitos dos professores efetivos. 

Uma comissão técnica foi for-
mada entre a SEE e a APEOESP 
para estudar a questão e propor 
uma redação. Não podemos 
chegar novamente no final do 
ano com ameaça de demissão 
de milhares de professores. 

Plano Estadual de Educação 
Na mesma reunião com o se-

cretário, a APEOESP reivindicou 
que a SEE inicie a implementa-
ção do Plano Estadual de Educa-
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ção. Nosso Sindicato destacou 
alguns pontos fundamentais, 
como o acesso e permanência 
dos estudantes; carreira e con-
dições de trabalho, sobretudo o 
limite de 25 estudantes por clas-
se; o ensino médio; a valorização 
profissional (meta 17), além de 
outras metas e estratégias impor-
tantes para a melhoria da quali-
dade da educação e valorização 
do magistério.

A APEOESP propôs a criação 
de uma comissão para viabilizar 
essa implementação. O secretá-
rio comprometeu-se a estudar o 
plano e a criação da comissão 
solicitada. 

Carreira 
Da mesma forma, também 

cobramos a efetivação das re-
gulamentações das evoluções 
funcionais pelas vias acadêmica 
e não acadêmica e da progres-
são na carreira do magistério, 
conforme debatido na comissão 
paritária em 2011-2012. 

Contrato de Impacto Social 
Em relação ao CIS – Contrato 

de Impacto Social – cobramos 
deste secretário um posicio-
namento semelhante ao do 
secretário anterior, José Renato 
Nalini, cancelando de vez esse 
projeto de privatização. O secre-
tário afirmou que irá se inteirar 
do assunto para se posicionar. 
Vamos continuar cobrando e 
lutando contra toda e qualquer 
privatização de escolas. 

Contratação de professores 
Sobre a falta de professores 

nas escolas, propusemos ao 
secretário que remanejasse as 
autorizações por Diretorias de 
Ensino para suprir as de maior 
demanda, dentro das 45 mil 
contratações autorizadas pelo 
governador anterior. O assunto 
será estudado e vamos cobrar 
medidas efetivas neste sentido. 

Concurso 
Após a reunião, a SEE convo-

cou mais concursados PEB I para 
escolha de vagas, ainda como 
parte da quarta chamada. Mas 
nós reiteramos a solicitação de 
novas chamadas, pois existem 
vagas disponíveis. 

Reposição de aulas 
Quanto à reposição de aulas 

das paralisações, relatamos que 
os professores enfrentam dificul-
dades para repor aos sábados e 
só podem repor como eventuais. 
Reforçamos os entendimentos 
mantidos com o secretário Nalini 
para que houvesse variadas for-
mas de reposição. A SEE disse 
que irá retomar esses entendi-
mentos e orientará as Diretorias 
e escolas para que os professores 
possam apresentar seus planos 
de reposição e possam repor 
também aos sábados. Esses 
foram os pontos desse primeiro 
contato. 

Estamos atentos e cobrando 
todos os encaminhamentos. 
Entretanto, devemos ressaltar 
que estamos encontrando nesse 
momento dificuldades de inter-
locução com a Secretaria, para 
conseguirmos informações e agi-

lidade na execução daquilo que 
foi acordado com o secretário da 
Educação.

Professores/as 
readaptados/as

Continuamos na luta para 
reverter a política do governo de 
cessação de readaptações de 
professores doentes e também 
negativas para licenças saúde. 
Essa política afeta não apenas o 
magistério, mas o conjunto do 
funcionalismo (especialmente 
na educação e na própria área 
da saúde). Sendo assim, além da 
realização, em 28 de fevereiro, do 
encontro estadual de professores 
readaptados no DPME, quando 
cobramos da diretora do órgão 
um tratamento mais humani-
zado e o fim da discriminação 
contra os professores doentes, 
ingressamos com ação judicial e 
solicitamos reunião com o secre-
tário do Planejamento, cuja área 
é responsável pelo DPME.

Estamos pressionando por 
uma resposta e devemos delibe-
rar sobre os novos passos.

Militarização das escolas
Tem chegado à APEOESP 

denúncias de interferência de 
organizações militaristas em es-
colas estaduais, com o objetivo 
de impor “disciplina” e orientar 
a “linha pedagógica”, com anu-
ência de diretores e dirigentes 
de ensino.

A APEOESP levou a questão 
ao secretário da Educação, que 
solicitou que fossem encami-
nhadas as denúncias concretas. 
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A APEOESP registrou seu firme 
protesto contra essa interferência 
militarista, pois a escola é local 
de formação integral e humanista 
de nossas crianças e jovens e não 
pode ser ante-sala de carreira 
militar e de imposição de valores 
distorcidos. O nosso país viveu 
21 anos de ditadura militar e de 
forma alguma podemos permitir 
qualquer retrocesso.

Werbconferência sobre 
a Base Nacional Comum 
Curricular

Depois de impor por meio do 
Conselho Nacional de Educação 
(cuja composição foi alterada 
pelos golpistas) a Base Nacional 
Comum Curricular do ensino 
fundamental, o governo Temer 

quer impor também a Base 
Nacional Comum Curricular do 
ensino médio, para legitimar a 
reforma do ensino médio que foi 
aprovada pela maioria do Con-
gresso Nacional em 2017. 

Um processo de audiências 
públicas está ocorrendo nas re-
giões do país, para aprofundar o 
debate, oportunidade para que 
possamos rejeitar esse projeto 
golpista, que fragmenta a edu-
cação básica, rebaixa a formação 
dos nossos estudantes, induz à 
privatização do ensino e desre-
gulamenta a profissão docente, 
por meio da contratação de 
professores por “notório saber”, 
o que torna a tarefa de ensinar 
não mais que um “bico”.

A audiência pública promo-

vida pelo Conselho Nacional de 
Educação em São Paulo será 
realizada em 08/06. Por isso, re-
alizaremos nossa webconferência 
sobre esse tema no dia 15/05, 
às 14h30, na Sede Central, com 
participação de delegações das 
subsedes da Capital e da Grande 
São Paulo. As reuniões de re-
presentantes que ocorrem neste 
mesmo dia devem ser progra-
madas de modo a garantir que 
todos assistam e participem da 
webconferência. Através do por-
tal da APEOESP, www.apeoesp.
org.br, é possível acessar o link 
com a transmissão. Também é 
possível assistir através do ca-
nal da APEOESP no Youtube: 
https://www.youtube.com/user/
TVAPEOESP

1. As subsedes devem organi-
zar massivas caravanas para a as-
sembleia do dia 18/5, às 14h30, 
no Vão Livre do MASP, na Avenida 
Paulista. A assembleia analisará 
a situação de negociação sobre 
o reajuste de 10,15% e tomará 
decisões sobre os novos passos 
dessa luta.

2. As reuniões de Represen-
tantes de Escolas devem agendar 
suas datas para lançamentos 
regionais da Campanha pela 
Qualidade da Educação e con-
tra a Privatização no Estado de 
São Paulo, após o lançamento 
estadual que ocorre no dia 18/5. 

Como parte da campanha, de-
vem estabelecer as atividades 
que serão realizadas, como 
rodas de conversa, encontros, 
aulas especiais nas escolas, aulas 
públicas, divulgação nas mídias 
locais e outras.

3. As reuniões de Represen-
tantes devem debater e enca-
minhar propostas de calendário 
para as lutas da entidade, que 
serão apreciadas pelo CER e pela 
assembleia.

4. As subsedes devem organi-
zar sua participação na atividade 
de comemoração dos 40 anos 
da primeira greve da categoria 

(1978), cuja data foi alterada de 
22/5 para 5/6.

5. Com base nas informações 
desse Boletim e nos materiais 
encaminhados, as subsedes 
devem buscar outras entidades 
para organizarem o Congresso 
do Povo em suas regiões, con-
tribuindo para a etapa estadual, 
que ocorrerá no mês de julho, 
com o objetivo de discutir ideias 
para um projeto de nação que 
interesse à classe trabalhadora.

6. Devem ser encaminhadas 
à Sede Central (presiden@apeo-
esp.org.br) denúncias sobre a 
interferência de organizações 
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militaristas nas escolas estaduais, 
indicando a escola, endereço, 
Diretoria de Ensino, de que orga-
nização se trata e algum relato a 
respeito dos fatos.

7. Organizar e fortalecer com 
outras organizações e movimentos 

os comitês contra o golpe, em de-
fesa da democracia e pela liberda-
de para Lula em todas as regiões.

8. As reuniões de Represen-
tantes do dia 15/8 devem ser 
organizadas de forma a permitir 
que todos/as assistam e partici-

pem da webconferência sobre a 
Base Nacional Comum Curricu-
lar que ocorrerá na Sede Central 
às 14 horas, com transmissão 
pela Internet (www.apeoesp.org.
br ou https://www.youtube.com/
user/TVAPEOESP)



www.apeoesp.org.br 
secgeral@apeoesp.org.br
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