
ABRIL/2019



CUT

ABRIL

 
9 e 10

  Etapa estadual da 
4ª Conferência de 
Formação da CUT

MAIO

 
1º Dia do Trabalhador

 27 a 31
  4ª Conferência 

Nacional de 
Formação - BH

APEOESP

ABRIL

 
16  

Reunião Extrad.  
de RRs

 26  
Reunião do CER

  Assembleia Estadual

   
MAIO

 1º 
Dia do Trabalhador

 
03 e 04

  VII Conferência 
Estadual de 
Mulheres da 
APEOESP

CNTE 

ABRIL

 
22 a 29

  20ª Semana Nac. em 
Defesa e Promoção da 
Educação Pública

 
25 a 27

  Conferência da IE 
– Buenos Aires

MAIO

 1º Dia do Trabalhador

 

15

  Data indicativa para 
as Centrais Sindicais 
realizarem a Greve 
Geral da  

  Classe Trabalhadora

 17  Dia Mundial de 
combate à Homofobia

 

27 a 31
  Conferência Nacional 

de Formação da CUT  
– BH



 ABRIL/2019 3

Um desastre chamado 
Bolsonaro

Sucessivas notícias veiculadas 
nos meios de comunicação vão 
demonstrando que a população 
aos poucos toma consciência 
do verdadeiro desastre que é o 
governo de Jair Bolsonaro. Atitudes e 
declarações do Presidente somente 
contribuem para tornar a situação 
ainda mais difícil para o País.

Popularidade 
em queda

No domingo, 7/4, pesquisa 
Datafolha mostrou que Bolsonaro 
tem a pior avaliação de um 
Presidente em início de primeiro 
mandato, com apenas 32% de ótimo 
e bom. As opiniões positivas sobre 
seu governo despencaram de 65% 
de expectativa de um bom governo 
antes da posse para os atuais 32%. 
A pesquisa também reflete a opinião 
da população de que o governo 
Bolsonaro é menos inteligente que 
os governos Lula e Dilma no início 
de seus respectivos mandatos.

Outro aspecto da mesma 
pesquisa, publicado no jornal Folha 
de S. Paulo no dia 8/4, mostra que os 
brasileiros estão pessimistas quanto 
ao futuro da economia, seja no 
sentido mais amplo, de país, seja em 
relação às finanças pessoais e das 
famílias. O número de pessoas que 
acham que a economia vai  piorar 
dobrou: de 9% em dezembro de 
2018 para 18% agora. 
Os que acreditam em melhora 
reduziram-se de 65% em dezembro 
para 50% agora.

Enquanto isso, Bolsonaro tem 

demonstrado ser totalmente inapto 
para a função para a qual foi eleito, 
priorizando discursos raivosos como 
se ainda estivesse num palanque de 
campanha eleitoral.

Desemprego em alta
O desemprego está em altíssimos 

patamares. A mais recente pesquisa 
do IBGE mostra que o desemprego 
chegou a 12% e atinge 12,7 milhões 
de brasileiros. Entretanto, quando se 
somam as pessoas que já desistiram 
de procurar emprego, esse número 
pode superar 18 milhões de pessoas.

No entanto, além de não 
desenvolver nenhuma política capaz 
de gerar emprego e renda, Bolsonaro 
trata de atacar o IBGE por divulgar 
o desemprego crescente. Para tanto, 
utiliza-se de afirmações falsas para 
tirar a credibilidade do Instituto, algo 
que não foi feito por nenhum(a) 
Presidente(a) da República em 
momento algum. Essa atitude mostra 
o despreparo e a má fé do atual 
governante do Brasil.

Só crises 
No plano internacional a imagem 

do Brasil é motivo de pilhéria e 
espanto, pois cotidianamente vem 
piorando os indicadores sociais 
ao mesmo tempo que aumenta a 
perseguição aos movimentos sociais, 
com assassinato de lideranças 
rurais, aumento da violência, piora 
da situação ambiental e desprezo 
pelos acordos internacionais, 
tradicionalmente respeitados pelo 
País. Tudo isso para garantir um 
lugar na foto ao lado do presidente 
estadunidense Donald Trump, numa 
posição humilhante.

A ida a Israel foi uma sucessão de 
gafes e atitudes que podem trazer 
muitos problemas. Desde dizer que o 
nazismo é de esquerda, condecorar 
militares que não conseguiram achar 
um corpo sequer em Brumadinho, 
inaugurar escritório do Brasil 
na litigiosa Jerusalém, 
até permitir que seu filho diga ao 
Hamas “que se exploda”, 
Bolsonaro plantou muitos problemas 
e nada trouxe de concreto para o 
nosso país. 

Não existe nenhuma área do 
governo Bolsonaro que esteja 
produzindo resultados positivos 
para o país. Setores da mídia e do 
empresariado reclamam da paralisia, 
mas de fato o governo continua 
trabalhando na lógica do desmonte 
e da redução do do Estado, cassação 
de direitos, retrocessos trabalhistas 
e sociais e perspectivas de 
privatizações.

As recentes e contínuas quedas 
de comissionados no governo 
Bolsonaro refletem os desencontros 
e disputas de espaço interno que 
vem ocorrendo, fazendo com que 
a própria base governista e setores 
econômicos que apoiam o atual 
governo em razão de seus interesses 
estratégicos de privatização, em 
especial com a aprovação da 
Reforma da Previdência, cobrem 
resultados.

Trapalhadas no MEC
Na área da Educação, por 

exemplo, o Ministro colombiano 
Vélez foi demitido e substituído por 
Abraham Weintraub, economista 
e administrador que não tem 
experiência alguma na área de 
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educação. De novo Bolsonaro quer 
fazer experiências numa área tão 
fundamental e sinaliza que o viés 
pode ser economicista, ou seja, corte 
de gastos.

Vélez entrou na linha de tiro 
desde a audiência pública na Câmara 
dos Deputados em que foi incapaz 
de apontar um projeto sequer do 
Ministério que dirige para enfrentar 
os graves problemas educacionais 
brasileiros. O episódio fez vir à 
tona mais um capítulo da disputa 
bizarra entre o “astrólogo” Olavo 
de Carvalho e os militares pelo 
controle de áreas estratégicas do 
governo, como o MEC. A nomeação 
do novo Ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, demonstra que 
o governo deverá priorizar ações 
privatizantes na educação em razão 
dos vínculos do novo Ministro com 
o setor financeiro por mais de 20 
anos e nenhuma experiência com a 
gestão da escola pública. 

Planos sombrios 
para a educação

Ocorre que os planos do 
governo Bolsonaro para a educação 
vão muito além das pautas 
sensacionalistas divulgadas por 
Vélez. Na esteira da reforma da 
Previdência, o Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, pretende retirar 
da Constituição a vinculação de 
verbas para educação e saúde, uma 
conquista dos movimentos sociais 
e da população. No ano que vem 
o FUNDEB encerra seu prazo de 
vigência de 10 anos e o governo 
ainda não divulgou sua proposta. 
O mais provável é que pretenda 
extinguir o fundo, ficando com as 
mãos totalmente livres para destinar 
os recursos para a finalidade que 
bem lhe aprouver.

Como já anunciou diversas vezes, 
Bolsonaro pretende institucionalizar 

em nível nacional as “escolas cívico-
militares” e, ao que se sabe, também 
instituir o sistema de vouchers na 
educação básica, pelo qual o Estado 
injeta dinheiro público em escolas 
particulares para atender crianças 
e jovens. Reduzindo verbas para 
a educação pública, o governo 
desestimula as matrículas nessas 
escolas e induz a transferência para 
as escolas privadas “de qualidade”. 
Esse sistema deu errado no Chile 
(causando a chamada “revolta dos 
pinguins”) e também nos Estados 
Unidos, onde o rendimento escolar 
dos estudantes das escolas que 
recebem os vouchers não é superior 
aos dos estudantes das escolas 
públicas. 

A mídia quer aderir
A mídia empresarial, que em 

certos momentos sobe o tom 
em relação a Bolsonaro, enviou 
seus jornalistas para um café 
com o Presidente, num clima que 
transpareceu total promiscuidade, 
como já vimos acontecer em outras 
ocasiões, com outros presidentes. É 
preciso observar os acontecimentos 
futuros, porém é de se esperar que 
essa mídia baixe o tom.

Mourão à espreita
Enquanto Bolsonaro se desgasta 

com uma sucessão de fatos 
negativos (embora, aparentemente, 
Bolsonaro não tenha consciência 
de sua própria situação), o Vice-
Presidente, General Mourão, não 
deixa de colocar o dedo na ferida. 
A cada momento, não deixa de 
comentar os problemas que o 
governo enfrenta, muitas vezes 
em tom de crítica velada, na linha 
de dizer que o governo precisa 
fazer isso ou aquilo. Em relação 
ao desemprego e à pesquisa 

Datafolha, por exemplo, Mourão 
destoa de Bolsonaro e diz que a 
alta do desemprego é uma das 
razões de sua impopularidade. 
Bolsonaro prefere desacreditar o 
IBGE e ironiza a pesquisa divulgada 
pela Folha.

Mais do que nunca, 
Lula livre!

Nesse contexto, fica ainda mais 
claro que a prisão do ex-presidente 
Lula faz parte de um projeto maior 
que vislumbra destruir todos os 
avanços sociais alcançados pelo 
país no período mais recente de 
nossa história, quando passamos 
a ser respeitados no plano 
internacional ocupando um 
papel de destaque e não mais 
de subalterno aos desígnios dos 
Estados Unidos. Foi neste período  
que milhões de brasileiros saíram 
da miséria e milhares de jovens 
que nunca conseguiram ingressar 
no ensino superior obtiveram seu 
diploma.

O Presidente Lula representa 
esse legado e sua libertação 
será obra da nossa mobilização, 
pois ele representa uma ameaça 
real aos planos daqueles que 
pretendem abrir mão da nossa 
soberania e aumentar a níveis 
inimagináveis a exploração da 
classe trabalhadora.

Por isso, foram importantíssimos 
os atos do dia 7/4, quando se 
completou um ano de sua prisão 
ilegal. É preciso dar um corpo ainda 
maior a essa campanha, indo para os 
bairros, dialogando com a população 
de modo a esclarecê-la e criar um 
clima mais propício a uma decisão 
favorável no Supremo Tribunal 
Federal, para extinguir o abusivo 
instituto da prisão após condenação 
em segunda instância e sem provas 
concretas.
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Derrotar a reforma 
da Previdência!

O governo enfrenta dificuldades 
no seu projeto estratégico que é a 
reforma da Previdência. Embora o 
jornal O Estado de São Paulo afirme 
que o governo teria mais de 150 
votos na Câmara, o fato é que o 
número de Deputados que afirma 
que votaria na reforma tal como 
foi apresentada é de apenas 69. 
Os demais declaram que poderiam 
votar, desde que o projeto seja 
alterado. A participação de Paulo 
Guedes na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara dos Deputados 
não foi boa para o governo. Ele 
foi fortemente questionado pela 
oposição e não soube dar as devidas 
respostas. Tanto assim que a Bolsa 
de Valores caiu e o dólar subiu.

A reforma da Previdência não é 
um projeto consensual nos setores 
conservadores. Muitos políticos 
de partidos como o PSDB e MDB 
e também a bancada evangélica – 
cuja base eleitoral será fortemente 
afetada pela reforma da Previdência 
– temem o desgaste junto ao 
eleitorado, sem a certeza de que 
essa reforma poderia trazer os 
resultados econômicos prometidos, 
o que só poderia ocorrer, se ocorrer, 
a médio e longo prazos. O maior 
empenho pela reforma parece vir 
mesmo do Ministro Paulo Guedes, 
que é dono do Banco Pactual, uma 
das instituições que vem ganhando 
muito dinheiro no Chile, onde 
administra o sistema previdenciário 
de capitalização, o mesmo que quer 
implementar no Brasil. (Leia cartilha 
sobre a reforma da Previdência 
publicada pela APEOESP, disponível 
no portal do Sindicato.) 

Como já dissemos, e reafirmamos, 
a luta contra a reforma da Previdência 
é a campanha central de toda a classe 
trabalhadora. Caso seja desmontado 
agora o sistema de seguridade social 
(previdência, saúde e assistência 
social) e implementado o sistema de 
capitalização, significará um retrocesso 
que não poderá ser revertido 
posteriormente. É preciso, portanto, 
que cada Diretor(a), Conselheiro(a), 
Representante de Escola e de 
Aposentados e militante da nossa 
entidade tomem essa tarefa nas mãos, 
para esclarecer de forma incansável 
toda a população sobre o que está 
em jogo. A cartilha da APEOESP é um 
instrumento fundamental para que 
isso possa ser feito.

Todas as subsedes têm 
que estar nessa luta

Nas subsedes, os comitês contra 
a reforma da Previdência têm que 
ter funcionamento regular. Devemos 
chamar as demais entidades da 
região e programar atividades para 
alcançar o máximo possível de 
pessoas. Vamos às escolas, 
às ruas, às praças públicas, às 
feiras livres e empresas para dizer 
claramente que essa reforma precisa 
ser derrotada. Que os trabalhadores 
não conseguirão se aposentar e 
que a juventude será altamente 
prejudicada. Às mulheres, sobretudo 
às professoras, precisamos 
demonstrar que a reforma é um 
ataque violento, machista, misógino, 
desumano. 

Temos que nos articular com 
a CUT, demais centrais, sindicatos 
e movimentos sociais, na capital 
e em todas as regiões onde haja 
aeroportos, para conversar com 

os Deputados Federais sobre essa 
reforma e sobre a necessidade de 
que votem contra ela.

No dia 26 de abril, às 14 horas, 
na Avenida Paulista, é preciso que o 
comparecimento da nossa categoria 
seja muitas vezes maior que o 
de 22 de março. Assim como em 
2017/2018, nossa presença nas ruas 
será fundamental para impedir a 
concretização desse ataque. Assim 
como derrotamos a reforma da 
Previdência de Temer, temos todas as 
condições de derrotar a reforma de 
Bolsonaro.

Doria demolidor de direitos
No estado de São Paulo, 

João Doria governa para os ricos 
e privilegiados. A exemplo de 
Bolsonaro, se anuncia como “não-
político” ou um “novo político”, mas 
sua prática é da “velha política”. 
Seu governo não desenvolve 
nenhuma política social voltada 
para as camadas mais pobres. Suas 
prioridades são as privatizações e 
cortes de gastos

Privatizações 
O primeiro projeto enviado 

para a Assembleia Legislativa 
(PL nº 1/2019) visa privatizar 
empresas como: DERSA, PRODESP, 
EMPLASA  (Empresa Paulista de 
Desenvolvimento Metropolitano), 
CODASP (Companhia de 
Desenvolvimento Agrícola de São 
Paulo), Imprensa Oficial do Estado, 
Companhia Paulista de Obras e 
Serviços. Doria declarou ao jornal 
Valor Econômico que tem 220 
projetos de privatização.

Ele investe em privatizações em 
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diversas áreas. Quer privatizar o 
Jardim Zoológico, o Jardim Botânico 
e outros parques. Na região de 
Piracicaba, Doria quer privatizar três 
rodovias, nas quais o Estado investiu 
milhões de reais, e instalar pedágios 
para beneficiar as empresas privadas, 
onerando ainda mais os trabalhadores, 
encarecendo as mercadorias, 
prejudicando o direito de ir e vir.

Existe um movimento contra a 
instalação de pedágios envolvendo 
partidos, sindicatos, entidades 
da sociedade civil. É preciso criar 
mais movimentos para impedir as 
privatizações.

Cortes orçamentários
Priorizando o corte de gastos, 

Doria contingenciou 7% das verbas 
das Universidades Estaduais. Tentou 
também realizar um corte de 24% 
nas verbas do Projeto Guri, que 
ensina música, atendendo mais de 
30 mil crianças e jovens, mas a rápida 
mobilização o fez recuar. Setores 
ligados à cultura reclamam da falta 
de verbas e há expectativa de que ele 
promova novos cortes na área.

Doria também editou decreto 
que permite reavaliar a realização de 
concursos públicos já autorizados, 
exceto nos casos das universidades 
públicas e estatais.

Criminalização dos 
movimentos sociais

Assim como Bolsonaro, Doria 
quer criminalizar os movimentos 
sociais e apoia o recrudescimento da 
repressão militar. Publicou no início do 
ano Decreto que regulamenta a Lei 
15.555/2014, e que exige comunicação 
prévia de cinco dias à PM para a 
realização de qualquer manifestação. 
A Constituição assegura o direito 
de manifestação e não estabelece 
prazo mínimo para a comunicação. 
O decreto também proíbe máscaras, 

mas a utilização de máscaras não é 
crime, segundo especialistas. Também 
permite à PM entrar em contato com 
a família e ter acesso ao emprego de 
manifestantes detidos, o que viola o 
direito à privacidade.

Durante o carnaval houve 
inúmeros casos de abuso da polícia, 
em geral contra blocos com temáticas 
críticas ao governo.

Fortalecimento do 
poder policial

Na quinta-feira, 4/4, o governador 
elogiou a ação da PM que matou 
onze “suspeitos” de um assalto. Tem 
se intensificado casos de abuso de 
poder da PM. A bancada do PSL e 
policiais de outros partidos na Alesp 
repercutem positivamente esses casos 
e pedem mais poder à polícia. Um 
caso recente de abuso de poder foi 
a invasão da PM à EE Frederico de 
Barros Brotero, em Guarulhos, onde 
estudantes faziam um protesto. Um 
PM chegou a empurrar uma estudante 
com o cano da espingarda. A 
APEOESP enviou ofício à Secretaria da 
Educação e à Secretaria de Segurança 
Pública cobrando explicações, 
apuração dos fatos e punição dos 
responsáveis pelo episódio de 
violência contra os estudantes.

Educação
Depois de tentar instituir a 

“ração humana” na Prefeitura de 
São Paulo, ele piorou a alimentação 
dos estudantes da rede estadual 
de ensino. Menus feitos pela chef 
Janaina Rueda foram substituídos sem 
aviso desde o final do ano passado, 
na transição, por refeições que têm 
gerado críticas por falta de nutrientes 
ou pela repetição de alimentos. Na 
escola Caetano de Campos, por 
exemplo, os estudantes chegaram a 
receber apenas arroz com farofa.

Doria diz que pretende mandar 

presos pintarem as escolas estaduais. 
Mas os problemas da rede estadual 
de ensino não são estéticos. O 
Secretário da Educação reconheceu 
em relatório a precariedade das 
escolas estaduais e reclamou que 
não há verbas para um programa de 
recuperação.

Vamos preparar a greve. 
Reajuste salarial já!

O Governo continua sem pagar o 
reajuste de 10,15% que a APEOESP 
conquistou na Justiça, o que permitiu 
que os salários caíssem mais 4,17% 
abaixo do piso salarial nacional, 
totalizando um reajuste necessário de 
14,54% para que os salários iniciais 
voltem a se equiparar ao piso nacional.

Na assembleia de 22/3 a 
categoria decidiu preparar a greve 
– nova assembleia em 26/4, às 14 
horas, na Avenida Paulista (MASP), 
com paralisação. É preciso que esta 
assembleia seja muito maior que a 
de 22 de março e poderá, inclusive, 
decidir pela greve.

Em cada escola, no âmbito de 
cada subsede, temos que conversar 
com as professoras e com os 
professores, organizar caravanas, 
planejar o fechamento das unidades 
escolares no dia 26/4. Devemos 
realizar uma paralisação que 
realmente marque esse dia como 
uma data de intensa mobilização 
para pressionar o governo a ceder.

A APEOESP ingressou com ação 
civil pública contra a medida, que 
reduz ou extingue Coordenadores 
Pedagógicos, Vice-Diretores 
do Programa Escola da Família, 
Mediadores, Professores nas salas de 
Leitura.

Contra o fechamento e 
superlotação de classes 

Outra luta importante que 
devemos manter é contra o 
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fechamento e superlotação de 
sala de aula. Em cada região 
devemos pressionar as Diretorias 
de Ensino a reabrir classes fechadas 
e desmembrar aquelas que se 
encontram com número elevado de 
estudantes. Devemos lutar também 
pela abertura de classes de EJA, 
organizando a demanda existente 
e encaminhando-a às diretorias das 
escolas e às Diretorias de Ensino.

Em defesa da vida
A tragédia ocorrida na EE Raul 

Brasil, em Suzano, demonstra a 
vulnerabilidade das escolas, a 
falta de funcionários e a ausência 
total de uma política para garantir 
a segurança de professores, 
funcionários, estudantes e pais. 
Segurança, para nós, não significa 
policiamento. Este deve cuidar do 
entorno das unidades escolares. 
Dentro das escolas se trata de 
contratar mais funcionários e 
debater com a comunidade medidas 
educacionais que minimizem o 
problema, pois se é verdade que 
a violência não será totalmente 
eliminada, ela pode ser mediada. 
Daí a importância da ampliação do 
programa de mediação escolar e da 
alocação de psicólogos e agentes 
sociais nas escolas. 

Na Assembleia Legislativa, a 
Presidenta da APEOESP e Deputada 
Estadual criou a frente Parlamentar 
em Defesa da Segurança nas Escolas, 
que vai trabalhar essa questão numa 
perspectiva educacional.

Ação para recálculo 
dos quinquênios 

A APEOESP obteve decisão 
favorável na Justiça – já transitada 
em julgado, ou seja, não cabem 
mais recursos –, para que todos os 
integrantes da categoria, associados 

ao Sindicato sejam beneficiados com 
o recálculo de seus quinquênios. 

Beneficiários
Todos os filiados ao sindicato 

em agosto de 2005, aposentados 
ou não, fazem jus aos benefícios da 
ação, inclusive os pensionistas. 
Os beneficiários são os seguintes: 
professores(as) da ativa nos dias 
de hoje e os que estavam na ativa 
em agosto de 2005 e hoje estão 
aposentados(as), bem como os que 
eram da ativa e seguem na ativa, 
na mesma época tem direito ao 
benefício da ação.

Aposentados:
Os que eram aposentados em 

agosto de 2005 e os que estavam na 
ativa neste mesmo ano, e hoje estão 
aposentados, fazem jus ao benefício.

Os aposentados farão jus aos 
atrasados, correspondentes ao 
período que estavam na ativa e os 
atrasados relativos ao seu período 
de aposentados.

O aposentado que hoje recebe 
benefício previdenciário faz jus a 
receber os atrasados do seu período 
de ativa. O reajuste do benefício 
previdenciário existirá se o recálculo 
dos proventos resultar em índice 
maior do que o índice de correção 
das aposentadorias, mas de qualquer 
modo, faz jus aos atrasados de seu 
período de ativa.

Pensionistas: 
Os pensionistas fazem jus aos 

benefícios da ação desde que o 
servidor do qual recebe a pensão 
tenha sido filiado à APEOESP em 
agosto 2005.

Os boletins APEOESP Informa 
Urgente 18 e 19 – publicados 
respectivamente nos dias 9 e 10 de 
abril – trazem orientação aos(as) 
professores(as).

Encaminhamentos
  Debater a organização da greve 

da categoria;

  Intensificar visitas às escolas;

   Realizar assembleias regionais 
antes da assembleia estadual de 
26/4;

   Organizar caravanas massivas 
para participação na assembleia 
de 26/4, com o objetivo de que 
seja muito maior que a de 22/3;

  Organizar a categoria na luta 
contra a reforma da Previdência;

  Organizar em conjunto com 
outros setores sociais a criação 
de Comitês Regionais contra a 
reforma da Previdência;

   Realizar aulas públicas, rodas 
de conversa, debates e outras 
atividades utilizando a cartilha da 
reforma da Previdência;

  Organizar a categoria para lutar 
por reajuste salarial tendo em 
vista a reposição salarial (14,54%) 
e a implementação da Meta 17 do 
Plano Estadual de Educação;

   Participar da organização de 
Comitês Lula Livre nas regiões e 
de suas atividades programadas;

  Participar da preparação da 
greve geral dos trabalhadores 
da educação contra a reforma 
da Previdência na perspectiva da 
greve geral da classe trabalhadora 
para o mês de maio;

  Dar continuidade à Campanha 
Contra a Violência nas Escolas (vide 
Boletim Informa Urgente nº 15);

   Contribuir para o lançamento nas 
regiões da Frente Parlamentar 
pela Segurança nas Escolas; 

  Organizar campanhas regionais 
contra o fechamento de classes, 
pela reabertura das classes fechadas, 
pelo desmembramento das classes 
superlotadas, pelo limite máximo de 
25 estudantes por classe. Pressionar 
as Diretorias Regionais.
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