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Secretaria de Comunicações

esta sexta-feira, 22, em conformidade com o calendário de lutas da APEOESP, 
professores de todo o Estado participaram do ato em defesa dos direitos da ca-
tegoria e reafirmaram a disposição para a mobilização. Em frente à Secretaria da 

Educação, vários professores fizeram uso do microfone e relataram o desrespeito 
que sofrem em todas as escolas da rede. 

A diretoria da APEOESP reafirmou a necessidade de unidade na defesa dos direi-
tos de todo o Magistério e que continuará a desenvolver ações junto ao  Governo 
Estadual, nas ruas e nas escolas, no Legislativo, no Judiciário e junto à Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para defender os direitos dos que estão enquadrados 
na categoria O. É inadmissível que a maior rede de ensino do país, do estado mais 
rico da federação mantenha professores contratados nessas condições.

Nega-se a este segmento da categoria até mesmo o direito à saúde, não apenas 
porque só podem faltar duas vezes durante todo o contrato, mas também porque o 
Governador vetou o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa que permite 
a todos os servidores estaduais o atendimento médico pelo IAMSPE.

Foi reafirmada também a reivindicação para que o Governo assegure aos profes-
sores da “categoria O” os mesmos direitos garantidos aos professores da chamada 
“categoria F”, que o plano de carreira regulamente contratação de forma digna dos 
professores temporários para suprir ausências, licenças, aposentadorias e outros 
afastamentos na rede estadual de ensino e que também sejam realizados mais 
concursos para todas as disciplinas, em todos os níveis e modalidades de ensino.

Durante o ato, foi unânime a defesa da unidade e da solidariedade da  categoria 
para  construir a greve deliberada pela V Conferência Estadual de Educação, para 
que o Secretário da Educação negocie com a APEOESP o atendimento das reivin-
dicações salariais, profissionais e educacionais.
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