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Reunida no dia 6 de novembro, a Diretoria 
Executiva da APEOESP debateu o quadro polí-
tico nacional após o segundo turno da eleições 
gerais, que definiram Jair Bolsonaro como presi-
dente da República e João Doria como governa-
dor do Estado de São Paulo. Debateu também 
as questões de interesse direto da categoria e 
devidos encaminhamentos.

Em relação ao quadro político nacional e 
estadual, a Executiva considerou necessário 
o envolvimento de toda a nossa categoria no 
debate sobre as consequências do resultado 
eleitoral. Isto envolve a defesa dos direitos so-
ciais, individuais e trabalhistas, os direitos dos 
servidores públicos e, em particular, os direitos 
da nossa categoria, que vem sendo atacada em 
sua liberdade de ensinar, com a ocorrência de 
assédio nas escolas por parte, inclusive, de pes-
soas estranhas ao ambiente escolar.

O presidente eleito e sua equipe também 
anunciaram que implementarão a reforma da 
previdência e outros ataques aos direitos dos 
trabalhadores, assim como têm verbalizado 
constantes ataques à democracia, à liberdade 

de organização e expressão, aos movimentos 
sociais e aos sindicatos, bem como a intenção 
de privatizar e militarizar a educação pública.

A palavra-chave será a resistência
Frente a esse quadro, a Diretoria decidiu 

publicar um documento claro e objetivo para 
fomentar o debate nas subsedes e nas escolas, 
organizando a nossa mobilização em defesa dos 
direitos e da democracia. 

Também serão confeccionadas praguinhas e 
outros materiais de campanha. Um slogan forte 
associando resistência, existência, sobrevivência 
será criado.

A APEOESP solicitou ainda dispensa de ponto 
para a realização de reunião de representantes 
de escolas e de aposentados no dia 30/11 e um 
encontro estadual de professores em 14 de de-
zembro para aprofundar esse debate e preparar 
as lutas de 2019.

Comitês contra a reforma da 
previdência e pela democracia

No dia 12/11 as centrais sindicais realizarão 

APEOESP retomará a 
luta contra a reforma 

da previdência e 
pela democracia



um seminário para preparar a luta contra a 
reforma da previdência que, de acordo com 
notícias dos meios de comunicação, o novo 
governo poderá tentar votar ainda neste ano 
(com apoio do governo Temer) ou no início do 
novo mandato. 

A orientação a ser colocada imediatamente 
em prática é a retomada dos comitês de luta 
contra a reforma da previdência e em defesa da 
democracia em todas as subsedes e nas escolas.

Em defesa dos professores! Contra a 
farsa da escola sem partido

Com incentivo dos defensores da chamada 
“escola sem partido”, professoras e professores 
têm sido vítimas de assédio e perseguição nas 
unidades escolares, com alguns estudantes e 
também pessoas de fora da comunidade escolar 
tentando constrangê-los com filmagens ilegais, 
qualificando-os de “doutrinadores”.

Frente a isso, a APEOESP está orientando 
a categoria sobres seus direitos, com base na 
Constituição Federal, e orientando-a a procurar 
o Sindicato em face de qualquer fato e atitudes 
que firam esses direitos.

O Ministério Público Federal já manifestou 
posição contrária à “escola sem partido”, assim 
como o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu 
liminar contrária à lei aprovada em Alagoas com 
este teor. O mérito desta ação será julgado no 
próximo período.

A APEOESP retomará a campanha contra a 
“Farsa da escola sem partido”, assim como en-
caminhou à CNTE solicitação para que ingresse 
como “amicus curiae” na ação na qual o STF 
assegura a liberdade de expressão nas universida-
des, para que o mesmo princípio seja garantido 
nas escolas de educação básica.

Ouvidoria
Além das orientações publicadas no Boletim 

Informa Urgente 53, um cartaz está sendo en-
caminhado para todas as escolas e subsedes, 
orientações estão sendo veiculadas pelas redes 
sociais e será criada Ouvidoria no portal da 
APEOESP  (www.apeoesp.org.br) na qual pro-
fessoras e professores poderão relatar todos 
os casos que venham a ocorrer. A exemplo de 

outros temas, como a violência nas escolas, a 
APEOESP também realizará posteriormente es-
tudos e pesquisas sobre essa questão.

Em São Paulo, luta pelo pagamento 
imediato do reajuste

A Executiva reafirmou que a APEOESP conti-
nuará e intensificará pressão para que o governo 
Márcio França faça o pagamento imediato do 
reajuste de 10,15%. A avaliação é que a relação 
com o governo Doria poderá ser mais dura. No 
entanto, a APEOESP continuará trabalhando 
com o mesmo afinco e mobilização não apenas 
pelo pagamento do reajuste e dos retroativos, 
mas também pela aplicação integral do Plano 
Estadual de Educação e demais reivindicações.

Atribuição de aulas
A Executiva debateu mais uma vez a ne-

cessidade de que seja garantido o “listão” por 
ordem de classificação para os professores da 
categoria O e também a atribuição de aulas 
para professores da categoria F nas diretorias 
de ensino, conforme tem sido reivindicado por 
este segmento.

Entretanto, a SEE comprometeu-se a enviar 
a minuta de resolução de atribuição de aulas 
para a APEOESP antes da publicação, para que a 
entidade possa analisar, verificando se atende às 
necessidades da categoria, a tempo de solicitar 
modificações.

Tão logo a minuta seja recebida, a Diretoria 
fará uma análise e será convocado um seminário 
específico sobre atribuição de aulas.

Professores com pagamentos 
incorretos

Corrigindo informação divulgada anterior-
mente, não apenas professores da categoria O 
receberam pagamentos com erros, mas também 
professores efetivos e da categoria F. 

A SEE reconhece que houve erros e atribui 
a problemas no novo sistema de pagamentos. 
Reiteramos a orientação para que sejam infor-
mados no president@apeoesp.org.br os nomes 
e RGs desses professores para que o pagamento 
seja corrigido.



A APEOESP está solicitando ao secretário da 
Educação que faça gestões junto à Secretaria da 
Fazenda para que as diferenças salariais sejam 
pagas em folha suplementar ainda no mês de 
novembro.

Cessação de readaptações e atrasos 
em aposentadorias

Mais uma vez esse assunto foi discutido na 
Diretoria, tendo em vista que, apesar de todos 
os nossos esforços junto aos órgãos competen-
tes, os direitos dos professores não estão sendo 
respeitados.

Desta forma, a APEOESP está reiterando solicita-

ções de reuniões com o secretário do Planejamento 
e com o presidente da SPPREV. Ao mesmo tempo, 
todos os professores prejudicados, num caso e no 
outro, devem procurar o departamento jurídico nas 
subsedes para ingressarem com ações individuais.

Reposição de aulas
Diferente do publicado no Boletim Informa 

Urgente 53, a APEOESP reafirmou ao secretário 
da Educação a necessidade de orientar as uni-
dades escolares para a reposição de aulas dos 
dias 8 (e não 7) de junho, 10 de agosto e 21 
de setembro e providenciar a retirada das faltas 
dos prontuários.

No próximo dia 13 de novembro, a Assem-
bleia Legislativa realizará audiência pública para 
debater as emendas encaminhadas ao projeto de 
autarquia do Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual (Iamspe). A APEOESP 
participará do evento visando garantir emendas 
que assegurem contrapartida do governo de 2% 
para o Instituto; melhoria no atendimento do 

Hospital do Servidor Público; a não transformação 
em autarquia especial, que seria o caminho para 
a privatização; garantia de uma gestão – admi-
nistrativa e financeira – paritária; mais verbas e a 
participação no processo de escolha do Superin-
tendente. Professores (as) interessados poderão 
participar da audiência que acontecerá a partir 
das 10h00 no auditório Paulo Kobayashi. 

APEOESP participará das atividades do Dia 
da Consciência Negra que serão realizadas em 
várias regiões do Estado no próximo dia 20 de 
Novembro. Na Capital, acontecerá a XV Mar-
cha da Consciência Negra na av. Paulista com 
concentração a partir das 13h, no vão livre do 

Masp.  Como em todos os anos, a APEOESP 
também produz o Boletim da Consciência Negra 
com vários assuntos relacionados à luta contra 
o racismo e em defesa da democracia e dos di-
reitos. O material estará disponível no portal do 
Sindicato www.apeoesp.org.br. 

O Concurso para Supervisor de Ensino da 
S.E.E.  está previsto para ocorrer no dia 24 de 
março de 2019, conforme portal da Secretaria 
da Educação. Os perfis, competências e capaci-
dade técnica requeridos ao Supervisor já foram 
publicados na Resolução SE-50 de 07/08/2018. 
Mediante tal publicação, a APEOESP elaborou 
a 58ª Revista de Educação com as resenhas de 
todo o conteúdo pedagógico.  

Solicitamos às subsedes que façam levantamen-
to da demanda para que sejam providenciadas 
as impressões das Revistas o mais rapidamente 
possível. Os pedidos deverão ser endereçados ao 
e-mail:- formacao@apeoesp.org.br, a/c de Juliana 
na Secretaria de Formação da APEOESP. 

Cada exemplar custará R$ 70,00 (setenta re-
ais). Mais informações poderão ser obtidas no 
telefone (11) 3350.6064. 

Revistas para Concurso de 
Supervisor de Ensino

Marcha da Consciência Negra

Audiência Pública sobre Iamspe

Secretaria de Comunicação


