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CER adiado
para 14 de junho

Solicitado abono de ponto à SEE

Em função das tratativas entre a APEOESP e o
governo do Estado sobre o pagamento do reajuste de 10,15% que conquistamos na Justiça, que
envolve inclusive uma tentativa de diálogo com a
presidenta do Supremo Tribunal Federal (STF) para
a retirada da suspensão do reajuste, a reunião
de Conselho Estadual de Representantes (CER),
prevista para esta quarta-feira foi transferida para
o dia 14/6, por decisão da Diretoria Executiva do
Sindicato. Foi solicitada ao secretário da Educação
a transferência do abono de ponto para o dia 14.

Mobilização total no Memorial
da América Latina
Está mantida a mobilização da nossa categoria,
extensiva a outros segmentos, no dia 8/6, sexta-feira, às 8 horas, no Memorial da América Latina,
como parte da luta para derrotar a Base Nacional
Comum Curricular do ensino médio e a reforma
do ensino médio do governo Temer.
A BNCC e a “antirreforma” do ensino médio visam a privatização por meio do ensino a distância;
rebaixam a qualidade do ensino; criam um “apartheid educacional” no País, com escola boa para
os ricos e uma escola de baixa qualidade para os
pobres; reduzem e eliminam disciplinas; causam
desemprego de professores; desregulamentam a
profissão docente, por meio da contratação por
“notório saber”, entre outros ataques.
As subsedes devem organizar delegações e

convidar também representantes de movimentos
sociais e demais entidades da educação para que
este ato seja massivo e muito representativo de
todos os que lutam em defesa de uma educação
pública de qualidade para todos e todas.
Nenhuma disciplina a menos! Por um ensino
médio que atenda aos interesses dos filhos e filhas
da classe trabalhadora!

SEE abonará faltas decorrentes
da greve dos caminhoneiros
com reposição
Em contato mantido na terça-feira, 5/6, a Secretaria da Educação informou que serão abonadas as faltas dos professores ocorridas em razão
da greve dos caminhoneiros, com reposição das
respectivas aulas.

Aposentadoria especial para
diretores e supervisores efetivos
A APEOESP reivindicou do secretário da Educação
que faça gestões no governo para que seja acatada
a sentença do STF que reconhece a diretores, coordenadores, supervisores efetivos o direito à aposentadoria especial. Hoje, somente os profissionais
designados têm esse direito no estado de São Paulo.
A APEOESP ingressará com solicitação diretamente na Procuradoria Geral do Estado para que
altere o entendimento equivocado que hoje prevalece, para que diretores e supervisores possam
usufruir desse direito.

Carreira

Remoção de docentes

Novamente, a APEOESP reivindicou da SEE que
regulamente a evolução e a progressão na carreira
do magistério, considerando as três novas faixas
e os três novos níveis criados em 2011, pois os
professores não estão podendo, neste momento,
evoluir além do quinto nível e da quinta faixa. O
secretário da Educação comprometeu-se a dar
encaminhamento a essa questão, solicitando que
a APEOESP encaminhe o que já foi produzido até
o momento, incluindo as propostas do Sindicato.

A APEOESP reivindicou a realização de um
concurso de remoção para docentes, apenas solicitando que, para evitar tumultos no decorrer do
ano letivo, as remoções aprovadas sejam efetivas
no início do próximo ano letivo.

Contratação de professores
A APEOESP tem recebido informações de que
estão ocorrendo novas contratações no âmbito
das Diretorias de Ensino, embora ainda não no
número ideal. Também temos sido informados de
que não está sendo permitido que os professores
assumam menos que 19 aulas, mesmo quando
estão disponíveis um número menor de aulas.
A APEOESP reivindicou que seja flexibilizada
essa contratação, permitindo que os professores
assumam as aulas disponíveis e possam participar
de outras atribuições ao longo do ano.

Contrato de Impacto Social (CIS)
Apesar de não ter publicado nota no Diário
Oficial do Estado, como a APEOESP vem solicitando, o secretário da Educação afirmou que a nota
publicada pelo ex-secretário continua válida e que
o CIS está “congelado”. Disse ainda que nenhuma
medida será tomada em relação ao assunto sem
que a APEOESP seja previamente comunicada.
A APEOESP luta para que esse projeto seja definitivamente cancelado. Por isso, anexo, encaminhamos
um termo de compromisso que deve ser encaminhado a todos(as) os(as) pré-candidatos(as) ao governo
do Estado, ao Senado e aos parlamentos estadual
e federal para que se pronunciem pela retirada de
pauta do CIS e pela efetivação do Plano Estadual de
Educação, no que se refere a providências para o
acesso e a permanência dos estudantes nas escolas.

Secretaria de Comunicação

Termo de compromisso com a não
implantação do Contrato de Impacto Social
Eu..............................................................................................,
pré-candidato(a) a ..................................................... pelo Partido
................................................................. assumo publicamente o
compromisso com a não aplicação do Contrato de Impacto Social
(CIS) na rede estadual de ensino, tendo em vista que o Plano Estadual de Educação, lei elaborada pelo Fórum Estadual de Educação,
composto por 74 entidades, contém metas e estratégias destinadas
a facilitar o acesso, combater a evasão e a repetência e propiciar a
permanência dos estudantes nas escolas públicas.

(Local) .....................................................,
(data)...................................

.....................................................................................
Nome e assinatura

