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Secretaria de Comunicações

APEOESP em defesa dos direitos 
dos professores categoria O
Professores participam de ato promovido pela CUT contra 

projeto de terceirização e precarização do trabalho

Em continuidade às mobilizações na 
defesa dos direitos dos trabalhado-

res, a  Central Única dos Trabalhadores 
e demais centrais sindicais realizam no 
próximo dia 06 de agosto vários atos, 
em diversos pontos do país, contra 
o PL 4330/2004 que propõe tercei-
rização no contrato de trabalho com 
diversos prejuízos aos empregados. 
Entre os ataques estão a permissão 
para a terceirização sem limites, in-
clusive na atividade essencial da em-
presa, a legitimação da desigualdade 
de direitos entre contratados direitos 
e terceirizados e o enfraquecimento 
da responsabilidade solidária, aquele 
em que a empresa principal arca com 
as dívidas trabalhistas não pagas pelas 
terceirizadas. O setor público também 
deverá ser atingido, caso este projeto 
seja aprovado em Brasília.

Lembramos que o Estado de São 
Paulo já adota a terceirização em di-
versos setores dos serviços públicos, 
como as merendeiras e os profissionais 
da limpeza nas escolas públicas. 

Em São Paulo, o ato acontecerá  na 
Avenida Paulista, em frente ao prédio 
da Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) com passeata até 
a Secretaria de Gestão do Estado de 
São Paulo. 

Precarização na contratação 
dos professores 

Aliado ao processo de terceirização 
de funcionários do setor público, a  
precarização na contratação de profes-
sores por tempo determinado na rede 
pública estadual de São Paulo também 

é um forte ataque aos profissionais 
que trabalham na rede de ensino. Este 
tema tem sido pauta frequente em 
nossas lutas, pois além de prejudicar os 
profissionais, interfere na qualidade do 
processo de ensino-aprendizagem, já 
que muitos docentes não podem per-
manecer em suas escolas, por serem 
contratados por tempo determinado.  
Recentemente, a greve dos professores 
assegurou alguns avanços para este se-
tor (categoria O) do magistério, como a 
redução da quarentena de 200 para 40 
dias e a realização de concurso público 
para 59 mil vagas. Mas há ainda muito 

por conquistar para garantir valorização 
com direitos assegurados. 

Por isso, convocamos todos os pro-
fessores a participar do ato convocado 
pela Central Única dos Trabalhadores 
em 06 de agosto. Após concentração 
em frente à Fiesp, os trabalhadores fa-
rão uma manifestação na Secretaria de 
Gestão do Estado de São Paulo: é neste 
órgão que se concentram os encaminha-
mentos, como a garantia de atendimen-
to no Iamspe  aos professores categoria 
O, um compromisso assegurado pela 
Secretaria de Educação em decorrência 
da nossa mais recente greve.

Participem!
Ato contra projeto de terceirização 
e precarização nas contratações

Dia 06 de agosto • 10 horas • Avenida Paulista, 1313
COM PASSEATA ATÉ A SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO

Encontro Regional Preparatório 
ao XXIV Congresso da APEOESP

Os Encontros Regionais Pre-
paratórios ao XXIV Congresso da 
APEOESP deverão acontecer no 
dia 16 de setembro. A data foi de-
finida pela Diretoria Executiva após 
verificar  acúmulo de atividades em 
13 de setembro, data inicialmente 
aprovada pelo Conselho Estadual de 
Representantes.  

Em breve, divulgaremos o primeiro 
Boletim com critérios e orientações 

para participação no XXIV Congresso 
que acontecerá no período de 27 a 29 
de novembro em Serra Negra. 

Reunião do Conselho Estadual 
de Representantes

A próxima reunião do Conselho 
Estadual de Representantes, em 16 de 
agosto, será realizada na Quadra dos 
Bancários, à Rua Tabatinguera, 192, 
Praça da Sé. 


