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EM DEFESA DA VIDA,
A APEOESP VAI
AO STF PELA
VACINAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO
NA PRIMEIRA ETAPA
Reunida na sexta-feira, 11/12, a Diretoria
Estadual Colegiada (DEC) da APEOESP debateu
e deliberou sobre as seguintes questões:
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VACINAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO NA
PRIMEIRA ETAPA
O mundo vive uma nova onda de contágio do novo coronavírus.
Já foram registrados, até o momento de fechamento desta edição,
68.966.841 casos de Covid-19 em todo o mundo, com 1.570.696 óbitos.
No Brasil, são 6.730.118 casos diagnosticados e 179.032 óbitos. No
estado de São Paulo, foram registrados 1.316.371 casos e 43.661
mortes. Nesse quadro, a vacinação em massa e o redobramento das
medidas de segurança sanitária se mostram cada vez mais prementes.

Governo Doria pressiona pela volta às
aulas presenciais, mas não garante
vacinação dos profissionais da educação

Reafirmamos a defesa da vida e que a volta às aulas presenciais
só deve ocorrer após a redução drástica da pandemia. No entanto,
o governo Doria pressiona pela volta às aulas presenciais, mas não
inclui os professores e demais profissionais da Educação na primeira
e sequer na segunda etapa de vacinação, prevista para começar em
25 de janeiro de 2021.
É absolutamente necessário que essa vacinação ocorra
urgentemente, pois nós, professores, atuamos em ambientes
de aglomeração que nos sujeitam, assim como aos estudantes
e funcionários, ao perigo iminente de contaminação, que pode
se alastrar pelas famílias dos segmentos que compõem a
comunidade escolar.

A APEOESP encaminhou ofícios ao governador do Estado e ao
secretário da Educação com essa finalidade. A presidenta da APEOESP,
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Professora Bebel, também deputada estadual, protocolou Projeto de
Lei e Indicação na Assembleia Legislativa com o mesmo teor.

Em defesa da vida, a APEOESP vai ao
STF pela vacinação dos profissionais
da educação na primeira etapa

Como encaminhamento, a DEC decidiu ingressar com ação
judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) juntamente com demais
entidades da Educação, para que o governo adquira vacina com
eficácia comprovada e assegure a vacinação dos profissionais da
Educação das redes públicas no grupo prioritário, juntamente com os
profissionais da saúde e os idosos.
Caso os professores queiram adquirir as vacinas, a APEOESP
buscará os meios para viabilizar e contribuir com essa alternativa,
desde que as vacinas tenham eficácia comprovada.
Ao mesmo tempo, exigimos que o governo Bolsonaro aplique
o lote de quase 7 milhões de testes para o novo coronavírus que
estavam estocados sem uso e que foram revalidados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Não à avaliação diagnóstica presencial

A SEDUC está convocando estudantes às unidades escolares para
a realização de avaliação diagnóstica da rede estadual de ensino.
Essa é uma decisão absurda em tempos de pandemia. Por isso, a
APEOESP está buscando contato com o secretário da Educação para
que suspenda esse procedimento, assim como acionará o Ministério
Público e tomará outras medidas cabíveis.
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LUTA DA APEOESP
ESTÁ GARANTINDO
MANUTENÇÃO DO
NOTURNO NAS
ESCOLAS PEI
A APEOESP considera que o Programa de Ensino Integral (PEI) da
SEDUC é autoritário, excludente e ataca os direitos dos professores.

Requerimento sobre
implementação do PEI

Em diversas regiões, escolas estão sendo integradas ao PEI com base
em consultas realizadas no ano de 2019, o que é ilegal. Em outras escolas
há denúncias de irregularidades nos novos processos de consulta e até
mesmo fraudes, quando decisões de Conselhos de Escola ou consultas
à comunidade, contrárias ao PEI, são ignoradas e as diretorias de
ensino impõem o programa à revelia dessas decisões. A APEOESP vem
ingressando com ações judiciais em todos os casos denunciados ao
Sindicato.
Encaminhamento: a DEC reafirma orientação às subsedes,
aos diretores, conselheiros e representantes de escola para que
protocolem nas escolas que estão sendo transformadas em PEI
o requerimento que publicamos no Boletim APEOESP Informa
Urgente 140, para que as direções dessas unidades respondam
questionamentos pertinentes ao processo.

Garantia do noturno nas escolas PEI

Nesse processo de questionamento da transformação das escolas em
PEI, a presidenta da APEOESP fez gestões junto à SEDUC, conseguindo que
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fosse garantida a manutenção do noturno nessas escolas, a abertura de
classes do ensino médio (do primeiro ao terceiro ano) e de EJA.

Encaminhamento: as subsedes devem verificar a demanda em suas
regiões para garantir o noturno e a abertura de novas classes.

ATRIBUIÇÃO DE AULAS
A APEOESP acompanha todos os passos da atribuição de aulas
e mantém um plantão pelo telefone 11.33506154 com atendimento
das 8h00 às 20h00 nos dias de atribuição e das 8h00 às 18h00 nos
demais dias.
A APEOESP defende que os professores possam escolher
livremente suas aulas sem que essas lhes sejam impostas, à revelia
de seus interesses e disponibilidades. Todos os casos abusivos
devem ser levados ao departamento jurídico nas subsedes para as
providências cabíveis.

Alteração da atribuição
para efetivos e estáveis

Também como resultado da ação da APEOESP, está assegurado aos
professores efetivos e da categoria F que possam alterar suas opções
de atribuição no dia 18/1/2021, podendo assumir as novas classes que
venham a ser criadas.
A APEOESP reivindica que os professores possam trocar livremente
não apenas as classes, mas também os períodos.

Atribuição de ACDs

Em relação à recusa da SEDUC em atribuir nesta fase as turmas
de ACD (Educação Física), a APEOESP ingressou com Mandado de
Segurança Coletivo para que essas turmas sejam atribuídas. Não
houve ainda concessão de liminar. O juiz encarregado está ouvindo o
Ministério Público e o governo antes de tomar sua decisão.
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QUEREMOS A
REDUÇÃO DO NÚMERO
DE ESTUDANTES
POR CLASSE
A APEOESP já registrou via ofício ao secretário da Educação e
representação junto ao GEDUC do Ministério Público sua frontal
discordância com a manutenção do atual número de estudantes por
classe. Essa decisão está em total desacordo com a situação de pandemia
que vivemos e revela insensibilidade para com a gravidade dessa
situação e as limitações estruturais das escolas públicas estaduais.
Reivindicamos da SEDUC que o número máximo de estudantes
por classe seja limitado a, no máximo, 25, para que, quando ocorrer
o retorno às aulas presenciais, possa ser garantido o distanciamento
social e o protocolo de medidas de segurança contra a pandemia.

FUNDEB: REVERTERAS
DECISÕES PRIVATISTAS
DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
A APEOESP participou ativamente como protagonista na luta pela
aprovação do Novo FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação Pública e de Valorização dos Profissionais da Educação).
A luta dos profissionais da educação, dos estudantes e da
sociedade brasileira pelo novo FUNDEB resultou em conquistas
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importantes, como a destinação dos recursos do Fundo para a
educação pública, o investimento de 70% desses recursos para a
valorização dos profissionais da educação, a destinação obrigatória
de parte dos recursos para a educação infantil, a inclusão do Custo
Aluno Qualidade (CAQ) como critério para o financiamento da
educação básica, entre outros itens.
De forma veemente, a APEOESP repudia a decisão da Câmara
dos Deputados de aprovar o relatório do deputado Felipe Rigoni
(PSB-ES) ao projeto PL 4.372/20 (regulamentação do FUNDEB) que
destina recursos públicos para instituições privadas de ensino
infantil, técnico-profissional, instituições comunitárias, filantrópicas,
confessionais.
Da mesma forma, repudiamos a inclusão na destinação do
percentual de 70% aos profissionais da educação de funcionários de
instituições comunitárias, filantrópicas e confessionais.
Essas decisões drenam recursos importantes da educação pública
e representam um duro golpe no FUNDEB, sobretudo numa situação
na qual esses recursos foram reduzidos pela vigência da Emenda
Constitucional 95.
Diante disso, a APEOESP se soma à mobilização e realizará
campanha para que o Senado Federal reverta esses retrocessos.

APEOESP NA LUTA
CONTRA O CONFISCO
DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
No próximo dia 14/12, segunda-feira, no intervalo do jornal Bom
Dia Brasil, da Rede Globo de Televisão (das 8h30 às 9h30), APEOESP
veiculará anúncio para denunciar e esclarecer toda a população sobre
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o confisco dos salários dos aposentados e pensionistas imposto pelo
governo Doria.
O anúncio faz parte da campanha da APEOESP contra o confisco,
que inclui a ação judicial em curso, em conjunto com AFUSE, CPP e
APASE, Projeto de Decreto Legislativo 39, protocolado pela presidenta
da APEOESP e deputada Professora Bebel na Alesp, manifesto
com 15.678 assinaturas até o momento (disponível em http://
www.apeoespcadastro.org.br/APW30/w_enquetes/admin/lista10.
php?id=372).
O PDL 39 questiona a raiz do problema, qual seja, a decretação
do déficit atuarial por parte do secretário de Projetos, Orçamento e
Gestão como justificativa para o confisco, o que é ilegal. Está prevista
a votação do regime de urgência do PDL 39 para a próxima semana,
podendo o projeto ser votado em seguida.
A campanha inclui ainda a criação do grupo APEOESP em defesa
dos aposentados no Facebook, vídeos de denúncias veiculados
por professoras e professores aposentados, requerimentos de
informações enviados ao governador, secretário da Casa Civil,
secretário de Projetos, Orçamento e Gestão e presidente da SPPREV.
Na luta para anular o confisco, a APEOESP contratou escritório de
advocacia específico e um especialista em gestão previdenciária para
demonstrar de forma cabal que não há déficit atuarial na SPPREV.
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