
4001/04/2020

Reunida em ambiente virtual na quarta-
-feira, 1/4, a Diretoria Estadual Colegiada 
(DEC) debateu o gravíssimo quadro de 
pandemia de COVID-19 (doença causa-

da pelo coronavirus) no estado de São Paulo, 
no Brasil e em todo o mundo. Tal crise é a 
mais grave desde o final da segunda guerra 
mundial e tem implicações evidentes em rela-
ção à vida e à saúde da população e reflexos 
contundentes na economia, que ainda não é 
possível mensurar.

Na realidade, a amplificação das terríveis 
consequências da pandemia, lamentavelmen-
te ainda sem perspectivas de controle, eviden-
cia a falência de um sistema capitalista que 
valoriza o lucro acima da vida, apontando a 
necessidade de uma profunda transformação 
social no planeta.

A prioridade é a defesa da vida digna
Nesta situação, a APEOESP vem desenvolven-

do a campanha em defesa da vida, dos serviços 
públicos e dos direitos da nossa categoria, dos 
servidores públicos e da classe trabalhadora. Tal 
campanha se impõe, num momento em que o 
governo do Estado de forma autoritária ataca 
os nossos direitos e no qual se evidenciam as 

consequências das políticas neoliberais e ultra-
liberais que vem sendo aplicadas nos últimos 
anos, a partir do golpe de 2016. 

Nesse contexto, particularmente o Sistema 
Único de Saúde foi extremamente debilitado e 
desfinanciado, fazendo com que, no momento 
crucial, em que mais esse sistema é necessário, 
o enfrentamento ao coronavirus exige esforço 
sobre-humano dos profissionais da saúde. 
Assim, lutamos pelo fortalecimento do SUS, 
que passa pela revogação da Emenda Consti-
tucional 95, bem como medidas para assegurar 
materiais de proteção e políticas de defesa da 
vida desses profissionais.

A APEOESP continuará desenvolvendo sua 
campanha em defesa da vida, dos serviços 
públicos e direitos de todos os trabalhadores. 
Para nós, trata-se da defesa de uma vida digna, 
o que envolve o direito à existência, à saúde e 
ao trabalho, que se desdobra em:

Eixos orientadores -
  Continuidade do isolamento social hori-

zontal
  Segurança sanitária e alimentar para todos
  Defesa da saúde da população paulista
  Proteção da saúde e do trabalho dos servi-

dores públicos

Diretoria da APEOESP define 
continuidade da campanha 
em DEFESA DA VIDA



  Proteção do Trabalho e da Atividade Pro-
dutiva

  Regime emergencial de preços e tarifas

Ensino a distância
E a campanha da APEOESP se desdobra em 

aspectos como a questão do ensino a distância, 
objeto de uma produtiva webconferência que 
realizamos na quarta-feira, com a colaboração 
do professor Cesar Callegari, presidente do 
Ibsa, e da professora Heloisa Lins, da Faculdade 
de Educação da UNICAMP.

Houve um consenso em relação a diversos 
aspectos, tais como, o de que o ensino a dis-
tância é instrumento complementar na educa-
ção básica e não substitui a escola. O Ead, as 
tecnologias, não são um fim, mas são meios 
que não podem substituir os professores, não 
podem substituir a relação dialógica professor/
estudante e não podem opor cognição e afe-
to, dois elementos constitutivos do processo 
ensino-aprendizagem. 

Não desconhecemos as necessidades edu-
cacionais dos estudantes, hoje em isolamento 
com suas famílias. Não aceitamos, porém, 
que o Ead seja imposto de cima para baixo 
como simples transmissão de conteúdos, de 
forma autoritária, pois isso não assegura ensi-
no de qualidade aos nossos estudantes. Cabe 
aos conselhos de escola a gestão do projeto 
político-pedagógico e deve ser respeitada a 
autonomia dos professores para apresentarem 
seus planos de reposição dos conhecimentos 
devidos aos estudantes em função da excep-
cional situação que estamos vivendo. 

Rechaçamos o currículo paulista que vem 
sendo imposto pelo Governo do Estado e rei-
vindicamos a imediata suspensão desse debate 
na rede estadual de ensino.

Neste sentido, a APEOESP solicitará ao secre-
tário da Educação o estabelecimento de uma 
mesa permanente de diálogo e gestão da crise 
com participação das entidades sindicais da 
educação, estudantes e outros atores, para de-
bater a questão das necessidades educacionais 
dos nossos estudantes, a garantia dos direitos 
da nossa categoria e todos as demais questões 
que envolvem a condução das políticas educa-
cionais no quadro atual.

Contra o assédio moral
Como vimos denunciando, os professores 

têm sido vítimas de assédio moral por parte 
de gestores e dirigentes da SEDUC. A APEOESP 
refirma seu mais firme compromisso com a 
defesa política, administrativa e jurídica desses 
professores. Para tanto, todos os casos devem 
ser informados por meio do endereço: presi-
den@apeoesp.org.br, com os dados completos 
dos professores, escola, diretoria de ensino e 
resumo do caso.

Garantia de salário e direitos para todos 
os professores

A APEOESP está sempre na luta pelos direitos 
da categoria. Por isso, lutamos para que a ilegal 
gratificação criada pelo governo do Estado em 
relação ao piso salarial seja incorporada aos 
salários de todos os professores. 

Ao mesmo tempo, a APEOESP orienta os pro-
fessores das categorias O, S e V sem contrato 
para solicitarem o benefício da renda básica 
federal. A APEOESP estudará uma ação judicial 
para assegurar renda aos professores eventuais. 
Esclarecemos que os professores temporários 
(O, S ou V) com contrato ativo não têm direito 
a solicitar essa renda básica. 

Esclarecemos também que os professores da 
categoria O com contratos não terão cortes de 
salários e receberão seus pagamentos de férias.  
Estamos lutando para que os professores even-
tuais (V e S) recebam seus salários, baseados 
no valor de seu último pagamento.

Reafirmamos também nossa luta pela re-
admissão dos funcionários terceirizados (da 
merenda, limpeza e outros), situação essa que 
denunciaremos amplamente.

Reiteraremos também junto ao Estado a 
reivindicação de atendimento dos professores 
temporários no IAMSPE.

Reuniões de Representantes e CER
Ao final da reunião, a DEC decidiu que as 

subsedes devem realiza Reuniões de Represen-
tantes até o dia 11/04,  em ambiente virtual 
com estrutura a ser disponibilizada pela Sede 
Central, preparatórias à reunião virtual do CER 
que se realizará no dia 15/4.
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