
No dia 30/5 estaremos nas ruas novamente: professores, 
pais, estudantes, movimentos sociais juntos na luta contra a 
reforma da previdência e contra os cortes de verbas desde a 

educação infantil até a pós-graduação 
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Dia 30 de maio, 
todos ao Largo da Batata!

No Largo da Batata, seremos muitos milhares para aprofundar o enfren-
tamento com o governo Bolsonaro e seus planos de ataques e retro-

cessos na educação pública e contra os direitos da classe trabalhadora.

Todas as subsedes devem organizar suas caravanas para tornar esse 
ato uma grande manifestação que unifique todos esses setores, num 
momento em que a desaprovação de Bolsonaro supera sua baixa apro-
vação. Os comitês de luta contra a reforma da previdência devem se 
reunir imediatamente e realizar essa mobilização.

O dia 30/5 é fundamental para que a greve geral do dia 14 de junho 
paralise de fato a classe trabalhadora em todo o país. Assim como no 
dia 15 de maio, no dia 30/5 e no dia 14/6 a educação pode fazer toda a 
diferença. Temos que visitar todas as escolas e repetir a grande partici-
pação que tivemos no dia 15/5.



Contra os planos de Doria para a educação 
A APEOESP está em luta contra o Inova Educação e o Método de 

Melhoria de Resultados (MMR), que são projetos privatizantes do go-
verno Doria. Não há dinheiro para a manutenção das escolas e para a 
valorização dos profissionais da  educação,  mas recursos públicos são 
transferidos para grupos privados como o Instituto Airton Senna, Insti-
tuto Itaú e outros.

Não aceitamos imposição de novas disciplinas sem debate com a 
comunidade, que não atendem à parte diversificada, nem atendem às 
diversidades regionais. Não aceitamos a eliminação da autonomia das 
escolas.

A APEOESP publicará uma cartilha sobre o MMR e também materiais 
sobre o Inova Educação para que toda a categoria possa tomar conhe-
cimento do verdadeiro teor desses projetos e possa lutar contra esse 
processo de privatização. No próximo 06/06, será realizada uma webcon-
ferência sobre os ataques à educação pública no estado de São Paulo.

APEOESP vai tambem agendar reunião com o secretário para ques-
tionar sobre essas iniciativas, cobrar reajuste salarial e a implementação 
do Plano Estadual de Educação, sobretudo no que se refere à jornada 
de trabalho, número de estudantes por classe, meta 17 – equiparação 
salarial com os demais profissionais com formação de nível superior.
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