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SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES

primeira reunião da comissão paritária da carreira do 
Magistério, convocada pelo secretário da Educação 
em decorrência da luta da APEOESP, aconteceu nes-
ta terça-feira 6/9. 

A APEOESP, representada por sua presidenta, 
Maria Izabel Azevedo Noronha, Bebel, juntamen-
te com as demais entidades do Magistério, parti-
cipou da discussão apresentando um conjunto de 
questões que devem ser debatidas para que seja 
garantida uma carreira que valorize os profissionais 
da Educação, tendo como parâmetro o Estatuto do 
Magistério (Lei Complementar 444/85). Tais ques-
tões, evidentemente, não prejudicam uma série de 
outros assuntos que compõe a carreira e que tam-
bém devem ser debatidos pela comissão.

Entre os temas apresentados estão a jornada da 
lei do piso salarial profissional nacional, política sala-
rial para ativos e aposentados, situação dos OFAs,  

evolução/promoção na carreira, auxílio alimentação, 
fim dos regulamentos que ferem a legislação (pro-
blemas na remoção, artigo 22, estágio probatório, 
atribuição de aulas), enquadramento dos aposen-
tados, condições de trabalho aos profissionais do 
Magistério e impedimento para licenças saúde (Lei 
1041). 

Na próxima reunião, agendada para o dia 15, 
a APEOESP apresentará estudos sobre a carreira, 
apontando os impactos negativos impostos pela Lei 
836/97 e as reivindicações da categoria.  

O Sindicato manterá os professores informados 
de todos os passos desta comissão. As subsedes de-
vem repassar as informações à categoria e, no tem-
po devido, realizar debates e reuniões para discutir 
o assunto. Com a participação de todos, podemos 
construir um plano de carreira que realmente valori-
ze todos os profissionais da educação. 

CUT – Encontros Preparatórios 
à Conferência Estadual 

os dias 24 e 25 de novembro próximos acontecerá 
a I Conferência Estadual de Emprego e Trabalho De-
cente. A Central Única dos Trabalhadores faz parte 
da comissão organizadora do evento que será pre-
cedido por três encontros preparatórios. 

O primeiro encontro será no dia 16 de setembro 
na cidade de Tupã, a partir das 9 horas, no Clube 
dos Comerciários, à Rua Guaianazes, 596, Centro. 

Todos os trabalhadores interessados em debater os 
temas propostos para a I Conferência podem partici-
par. Para tanto, é importante contatar a Secretaria de 
Relações de Trabalho da CUT/SP através do e-mail 
trabalho@cutsp.org.br ou telefone (11) 3330.2063. 

Os demais encontros serão em 29 de setembro 
e 20 de outubro, respectivamente em Americana e 
Praia Grande (Baixada Santista). 
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