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1322/01/2023

NO DIA 30/1, 
APÓS O CER, 

TODOS/AS À PRAÇA 
DA REPÚBLICA
Luta emergencial é por um novo processo de 
atribuição que corrija distorções e injustiças

Lutamos também pela revogação da LC 1374/2022, carreira 
aberta, justa e atraente, aplicação do piso salarial nacional, 
mesa de negociação permanente e demais reivindicações

CER definirá calendário inicial da Campanha Salarial, 
Profissional e Educacional 2023

A unidade da categoria e fortalecimento da nossa 
APEOESP são fundamentais
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Reunida em 21/1, sábado, a Diretoria Executiva da APEOESP deba-
teu a continuidade da luta por novo processo de atribuição de aulas 
presencial, justo e transparente e providências necessárias para nossa 
campanha salarial, profissional e educacional de 2023.

Antes de tudo, porém, a APEOESP reafirma a defesa incondicional da 
democracia, tanto no que se refere à defesa do estado democrático de 
direito, como, sobretudo, como garantia de direitos sociais, trabalhis-
tas, culturais, educacionais e todos os demais direitos da cidadania, 
incluindo aqueles que devem ser assegurados à nossa categoria e à 
comunidade escolar, dentro e fora das escolas.

Assim, a Diretoria da nossa entidade reafirma seu total repúdio aos 
atos terroristas ocorridos em Brasília no dia 8/1, exige a punição de 
todos os envolvidos, inclusive financiadores e mandantes e participará 
de todas as manifestações e iniciativas contra quaisquer tentativas de 
golpe e ataques à democracia.

No estado de São Paulo, democracia significa também que o governo 
Tarcísio de Freitas/Renato Feder precisa estabelecer uma mesa de ne-
gociação permanente em torno dos direitos e reivindicações da nossa 
categoria, bem como de todo o funcionalismo. Significa ainda respeitar 
e assegurar o direito de organização e de participação sindical a toda 
a nossa categoria, restituindo direitos que nos foram tirados, como as 
faltas abonadas e dispensa de ponto para participação em atividades 
sindicais, prática que foi suprimida pelo governo Doria/Rossieli Soares.

Ato da APEOESP é no dia 30/1
A luta pela garantia de nossos direitos passa pela mobilização emer-

gencial por novo processo de atribuição de aulas que corrija as graves 
injustiças e distorções que prejudicaram milhares de professores. Isso 
requer unidade de todos nós e fortalecimento da APEOESP, nosso ins-
trumento de luta. Por isso, a Diretoria Executiva decidiu convocar ins-
titucionalmente um ato no dia 30/1, na frente da SEDUC, à tarde, após 
o encerramento da reunião do Conselho Estadual de Representantes 
(CER), que ocorrerá nesta data. Uma convocação específica, com o ho-
rário, será brevemente divulgada.
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A APEOESP mantém pressão sobre a SEDUC para que os problemas 
da atribuição de aulas sejam corrigidos. Como resultado desse esforço 
e da reunião mantida pela presidenta da APEOESP, Professora Bebel, e 
outros diretores com o secretário-executivo da SEDUC em 11/1, a Porta-
rias CGRH 2/2023 abriu possibilidade de que professores possam reduzir 
as aulas atribuídas, que poderão ser destinadas a outros docentes, e a 
Portaria CGRH 3/2023 deu prioridade na escolha de aulas a professores 
da categoria O que sejam responsáveis pela guarda e cuidados de de-
pendentes doentes ou com deficiência, incluindo autistas. Prossegui-
mos na luta para que todo o processo de atribuição seja refeito, como 
reivindicamos.

A reunião do CER do dia 30 definirá as datas iniciais da nossa cam-
panha, inclusive da primeira assembleia do ano. A APEOESP está prepa-
rando materiais para o diálogo com professoras e professores durante 
o planejamento escolar (1 e 2/2). Eles abordam a luta pela aplicação do 
Piso Salarial Profissional Nacional e o cumprimento da meta 17 do Plano 
Nacional e do Plano Estadual de Educação, assim como a articulação 
que existe entre a carreira aberta, justa e atraente pela qual lutamos 
e a qualidade da Educação, que é um compromisso histórico do nosso 
sindicato.


