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O Conselho Estadual de Represen-
tantes da APEOESP reuniu-se nesse 
31 de maio e decidiu reafirmar a 
convocação de toda a categoria para 
participação na greve geral da classe 
trabalhadora do dia 14 de junho contra 
a reforma da Previdência de Bolsonaro e 
contra os cortes de verbas da Educação, 
do ensino infantil à pós-graduação.

As subsedes devem convocar reu-
niões dos comitês de luta contra a re-
forma da Previdência para organizarem 
a paralisação de todas as categorias 
e atos regionais no dia 14, além da 
participação na manifestação estadual 
que ocorrerá às 16 horas no Largo da 
Batata. A proposta da APEOESP é que 
haja uma caminhada.

A luta contra a reforma da Previdên-
cia de Bolsonaro se combina com a luta 
em defesa da Educação e também com 
a nossa mobilização pelo atendimento 
de nossas reivindicações específicas.

Frente aos ataques que o governo 
Doria vem promovendo contra a edu-
cação estadual, uma nova reunião do 
Conselho Estadual de Representantes foi 
convocada para o dia 18 de junho para 
fazer o balanço da mobilização e definir 
os próximos passos. Nesse caso, também 
os encaminhamentos da nossa luta sala-
rial (queremos 14,54% de reajuste salarial 
imediato) e demais reivindicações.

CER reafirma participação da 
APEOESP na greve geral de 14 de junho

Ato estadual será às 16 horas no Largo da Batata, com caminhada
Antes, no dia 6 de junho, às 16 

horas, a APEOESP realiza uma web-
conferência contra os ataques à edu-
cação pública no estado de São Paulo, 
na qual serão abordados o Inova 
Educação, o Método de Melhoria de 
Resultados (MMR) e as férias repar-
tidas, um conjunto de medidas que 
representa um projeto privatista do 
PSDB na educação do nosso estado. 
As subsedes próximas devem parti-

cipar de forma presencial na Sede 
Central e as demais devem organizar 
telões para que os representantes e 
outros professores possam acompa-
nhar e participar.

Na nossa luta salarial, após 14 de ju-
nho, as subsedes devem organizar atos 
em frente às DEs e em outros locais de 
grande concentração para pressionar o 
governo estadual a atender às neces-
sidades da categoria e da Educação.

Vamos paralisar todas as escolas Orientação é convocar os comitês e 
realizar atos regionais

Subsedes da Capital e Grande São Paulo devem organizar 
representantes e conselheiros para a participação presencial 

Dia 6 de junho
Contra  os  ataques  à  Educação  Pública

no  Estado  de  São Paulo

Webconferência 16 horas
Sede Central da APEOESP

Subsedes do Interior devem se organizar
e assistir pelo portal: www.apeoesp.org.br

Conferência e Congresso
O CER definiu os pontos fundamentais para a VII Conferência Estadual 

de Educação e para o XXVI Congresso Estadual da APEOESP Marielle 
Franco, que se realizam em 27, 28 e 29 de novembro de 2019 em Serra 
Negra. Será publicado um boletim específico. O tema geral do Congres-
so e da Conferência é “A APEOESP avançará na organização do campo 
democrático e popular para garantir educação pública de qualidade, da 
creche à pós-graduação”.
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