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Direção executiva da APEOESP reuniu-se na 
sexta-feira, 23/8. A presidenta do Sindicato, 
Professora Bebel, relatou a visita que fez à 
SEDUC, onde foi recebida por assessores do 

secretário, que se encontra doente, de acordo com 
a assessoria. Como resultado da visita, foi publicada 
em DOE autorização para reposição de aulas de 
26/4 e 15/5. Ainda faltam outras datas, por isso a 
presidenta insistiu para que seja agendada reunião 
com o secretário, para tratar desse assunto, do re-
ajuste salarial, dos ataques do governo à educação 
e demais questões de interesse da categoria.

Contra esta farsa de PEI!
O principal ponto de debate e encaminha-

mentos foi a imposição do Programa de Ensino 
Integral do governo Doria e Novotec. A Diretoria 
reafirmou seu posicionamento contrário a esse 
programa, que não passa de uma farsa, um marke-
ting eleitoreiro. Está sendo confeccionado material 
específico para ampla distribuição na rede e um 
abaixo-assinado. Uma webconferência sobre esse 
assunto será realizada em breve. Reafirmamos 
as orientações publicadas nos boletins Informa 
Urgente 49 e 50, principalmente quanto ao papel 
dos Conselhos de Escola.

No próximo dia 28/08 faremos um Encontro 
Emergencial sobre Escolas de Tempo Integral, às 
18 h, no Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia 
Legislativa (Alesp). 

Calendário de lutas
A Diretoria reafirmou também a luta contra a 

reforma da Previdência, conforme debatido no 
CER, assim como a importância do compareci-
mento na reunião da Comissão de Educação e 
Cultura da Alesp, nesta terça-feira, 27/8, 14 horas, 
quando um(a) representante do secretário será 
questionado(a) sobre a implementação do Plano 
Estadual de Educação (PEE). 

No dia 29/8, às 9 horas, no auditório Franco 
Montoro, será realizada audiência pública de lança-
mento da Frente Parlamentar em Defesa do IAMSPE. 
É fundamental a presença de muitos professores 
para defendermos o nosso Instituto.

E em 27/09, assembleia estadual da categoria 
na Praça da República, rumo à greve geral dos 
trabalhadores da Educação de São Paulo. 

EXECUTIVA DA APEOESP DEFINE 
AÇÕES DE LUTAS CONTRA ATAQUES 
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