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A caminhada pela saúde dos professores, 
conforme deliberação da V Conferência 

Estadual de Educação da APEOESP, acontecerá 
nesta sexta-feira, 14 de dezembro, a partir das 
8h30 no Parque do Ibirapuera. A saída será 
no estacionamento do MAM (portão 3), com 
trajeto de mais ou menos 3 km (cerca de uma 
hora de caminhada).

O evento está sendo organizado em parceria 
com a Geia e a Gympass, que oferecerão personal 
trainer para orientar o alongamento e acompanhar 
a caminhada e um kit esportivo a cada participan-
te. É importante que todos estejam devidamente 
trajados, com roupas leves e tênis adequados. As 
subsedes receberam as camisetas específicas que 
deverão ser utilizadas na caminhada. A organização 
conta ainda com peças para os que não a tiverem. 

CER

Após a caminhada, acontecerá a reunião do 
Conselho Estadual de Representantes no Clube 
Okinawa, na Liberdade (Rua Tomaz de Lima, 
72). Conselheiros da Capital e da Grande São 
Paulo contarão com ônibus da APEOESP no Ibi-
rapuera para o local da reunião. Os professores 
do interior que participarem da caminhada de-
verão utilizar as próprias vans que os conduzirão 
ao local do CER. 

Para a noite está prevista a inauguração da 
nova biblioteca do Sindicato, ao lado da Sede 
Central da APEOESP. Os conselheiros que ne-
cessitarem poderão utilizar as dependências da 
Casa do Professor para se prepararem para a 
festa de inauguração. Para tanto, faz-se neces-
sário portarem toalha de banho. 

Juiz determina pagamento de 
férias proporcionais aos 
professores da extinta categoria “L” 
O Juiz da 11ª Vara da Fazenda Pública, Luiz 

Fernando Rodrigues Guerra, julgou favo-
ravelmente à ação da APEOESP para de-

terminar o pagamento das férias proporcionais 
+ 1/3 para os docentes da extinta categoria L. 

A ação foi impetrada pelo Sindicato no iní-
cio de 2012, pois os professores contratados 
pelo regime da Lei Estadual n° 500/74 tive-
ram seus contratos rescindidos ao término 
do ano letivo de 2011, sem que lhe fossem 

pagos os valores relativos às férias, ainda que 
proporcionais. 

Após contestação do Estado, o juiz determi-
nou procedente a nossa ação e com fundamen-
to no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, condenou a ré a pagar aos professores 
contratados pela Categoria L e com contrato 
rescindido ao final do ano letivo de 2011 o 
equivalente a 11/12 do mês de 30 dias, a título 
de férias proporcionais, com acréscimo de 1/3.
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