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Secretaria de Comunicação

Cerca de dois mil delegados/as de todas as regiões 
do estado de São Paulo reunidos na VII Confe-
rência de Educação/XXVI Congresso Estadual da 

APEOESP Marielle Franco nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro 
aprovaram calendário de mobilização e um plano de 
lutas unificado para organizar a categoria e  articular-
-se com os demais trabalhadores da educação, com 
o funcionalismo público e a comunidade escolar na 
defesa de uma escola pública de qualidade.

Durante o Congresso,  delegados e delegadas 
debateram a atual conjuntura diante dos governos 
Bolsonaro e João Doria (Bolsodoria) e de um Congres-
so Nacional extremamente conservador, bem como 
formas de enfrentamento e resistência na defesa dos 
direitos dos professores e demais trabalhadores da 
educação. Também foi pauta dos debates as constan-
tes perdas de direitos de toda a classe trabalhadora. 
Delegados e delegadas presentes discutiram ainda 
sobre os ataques à democracia em nosso país. 

Uma das ações de extrema importância diante 
da atual conjuntura foi a unidade política das for-
ças que compõem o Sindicato nas deliberações do 
Plano de Lutas que em breve será divulgado em 
nossas publicações.  
Os eixos da campanha aprovados foram:
  Em defesa da democracia, justiça e liberdade.
  Respeito à diversidade e direitos individuais.
  Em defesa dos direitos da classe trabalhadora.
  Em defesa da escola pública, gratuita, laica, de-

mocrática, inclusiva, com qualidade socialmente 
referenciada.

  Valorização salarial e profissional e carreira justa 
para o magistério.

  Pela garantia de direitos aos professores da 
categoria O.

  Saúde pública de qualidade para todas e todos.

Calendário de lutas:
  Assembleia permanente dos professores - 

mobilizações na Assembleia Legislativa sempre 
que houver tramitação de projetos da reforma 
da Previdência.

  14 de fevereiro
   Ato Nacional em Defesa do INSS. Mobilizações 

nos postos do INSS.
  14 de março
       Reunião de Representantes (RE/RA).
       Dia Marielle Franco: interlocução das subse-

des da APEOESP com entidades em todas as 
regiões para a realização de atividades em 
memória de Marielle Franco e pela punição 
dos assassinos e   mandantes do crime.

  18 de março
       Assembleia estadual com paralisação (Praça 

da República).
       Greve geral da educação pública – ato unifi-

cado na avenida Paulista (APEOESP realizará 
previamente reunião com as entidades da 
educação para organizar participação e mo-
bilização conjunta).

  1º de Maio
       Ato Unificado da Classe Trabalhadora.

Congresso da APEOESP  unifica forças 
políticas na luta contra Bolsonaro e Doria 

Delegados/as aprovam Plano de Lutas para preparar 
greve do funcionalismo público estadual rumo 

à greve geral da classe trabalhadora


