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Secretaria de Comunicações

Webconferência sobre 
carreira do Magistério 
será nesta quarta-feira
Conforme já divulgado, a 

APEOESP realizará web-
conferência nesta quarta-

-feira 05 sobre o andamento das 
discussões referentes à carreira do 
magistério e à análise do documento 
da SEE sobre o assunto enviado aos 
membros da Comissão Paritária. 
O evento acontecerá no Auditório 
Franco Montoro da Assembleia Le-
gislativa, a partir das 9h00.

Na mesma data, às 14 horas, o 
Secretário da Educação vai participar 
de uma audiência pública de pres-
tação de contas  no Auditório Paulo 
Kobayashi.

As subsedes devem organizar 
caravanas de professores para parti-
cipação nas duas atividades, para que 
o Sindicato possa ter uma expressiva 
presença no local e, dessa forma, 
reforçar a luta pelas nossas reivin-
dicações, como reajuste salarial, 
aplicação da lei do piso, a própria 
carreira e outras.

O número de professores que 
virão para as atividades na Assem-
bleia Legislativa deve ser comunica-
do à Sede Central, através do e-mail 
presiden@apeoesp.org.br.

Diferentes disciplinas  
APEOESP solicita às subsedes 

que busquem fazer um levantamen-
to sobre o número de professores 
que estão lecionando disciplinas 

diferentes da área para a qual estão 
habilitados. Os dados devem ser 
enviados à Presidência, o mais rapi-
damente possível, através do e-mail 
presiden@apeoesp.org.br  

Caminhada pela saúde 
será em 14 de dezembro

Conforme deliberado pelo Con-
selho de Representantes, a APEO-
ESP realizará uma caminhada que se 
configurará como o Dia Estadual de 
Luta pela Saúde dos Professores. O 
evento será no próximo dia 14 de 
dezembro, a partir das 10h00  no 
Parque do Ibirapuera. 

É importante a participação dos 
professores como forma de de-

nunciar o constante adoecimento 
pelo qual passa a categoria, princi-
palmente em função das péssimas 
condições de trabalho e também 
pela desvalorização profissional por 
parte do governo estadual. 

Os interessados devem enviar 
o nome para o e-mail presiden@
apeoesp.org.br. Todos os participan-
tes receberão certificado. 

DIA ESTADUAL DE LUTA 
PELA SAÚDE DO PROFESSOR

I CAMINHADA – PERCURSO DE 3 KM

14 DE DEZEMBRO  – PARQUE DO IBIRAPUERA


