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CER aprova eixo da
campanha salarial
e assembleia
estadual para 28/03

“Empregos dignos, salário, condições de trabalho 

e saúde para os professores”. Este lema foi aprovado 

para a campanha salarial e educacional 2014 pelo 

Conselho Estadual de Representantes (CER), que se 

reuniu na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro, na 

Capital. Além disso, o CER aprovou o calendário de 

mobilizações, com a participação na greve nacional 

convocada pela CNTE para os dias 17, 18 e 19 de 

março e a realização de uma assembleia estadual no 

próximo dia 28 de março.

Pela equiparação salarial com as 
demais carreiras de nível superior 

A pedido da diretoria da APEOESP, a subsecção 

do Dieese (Departamento Intersindical de Estudos e 

Estatísticas Socioeconômicos) apresentou um estudo 

onde aponta que, entre as profissões que exigem for-

mação universitária, os professores possuem a pior 

média salarial. A remuneração média do professor é 

de R$ 2.422, enquanto a média de um trabalhador que 

possua formação universitária é de R$ 4.247. Desta 

forma, o reajuste necessário para o salário médio do 

professor se igualar ao das demais categorias é de 

75,33%. Assim, os conselheiros aprovaram a reivin-

dicação: pelo piso do Dieese rumo aos 75,33% de 

aumento. A APEOESP está preparando um cartaz para 

denunciar esta situação à sociedade.

Inclusão não rima com exclusão
Aprovou-se ainda a realização de uma campanha 

contra o fechamento de salas no ensino médio do turno 

noturno, uma política excludente, pois tem prejudicado os 

alunos trabalhadores. Sem ter onde estudar, muitos deles 

futuramente terão que se matricular na EJA (Educação 

de Jovens e Adultos), programa que atende aqueles 

que estão fora da idade escolar. Por outro lado, sem 

alternativas, muitos têm como única opção a escola de 

tempo integral do governo estadual, que se torna uma 

imposição. Para a APEOESP, é necessária uma educação 

integrada, que não seja imposta e sim que conte com a 

adesão de professores, pais e estudantes. A educação 

integrada deve ser inclusiva e de qualidade, enquanto 

que a escola de tempo integral do governo estadual é 

excludente e privatista. 

O mote da campanha será “Exclusão não rima 

com inclusão”.



Secretaria de Comunicações

Reunião com o Secretário
A diretoria da APEOESP reunir-se-á no próximo 

dia 6 de março com o Secretário da Educação 
para discutir a pauta de reivindicações. Entre 
elas:

  Pelo salário mínimo do Dieese (R$ 2.748,22) - 40,1% 
de reajuste sobre o salário base do PEB I, rumo aos 
75% de aumento.

  Pela implantação da jornada do piso.

  Por empregos dignos, ganho real de salários, con-
dições de trabalho e saúde para os professores.

  Por um plano de carreira que atenda às necessi-

dades do magistério, tendo como parâmetro a LC 
444/85.

  Contra a contratação precária de professores – 
assegurar aos professores não efetivos os direitos 
dos professores da categoria F.

  Contra o fechamento de classes no período no-
turno.

  Contra o caráter privatista do projeto de escola 
de tempo integral do Governo Estadual – por uma 
educação integrada, que assegura os direitos dos 
profissionais da educação e dos estudantes – in-
clusão o não rima com exclusão.

Calendário de mobilizações
Março
Dia 8 – Ato do Dia Internacional da Mulher – 9 horas - MASP

Dias 17, 18 e 19 - Greve nacional da CNTE

Dia 17 – Divulgação da pesquisa “Qualidade na Educação”; aulas públicas regionais com 
panfletagem;

Dia 18 – Aulas públicas sobre a política educacional do governo estadual e a qualidade da edu-
cação - visitas às escolas para preparar a mobilização para a assembleia do dia 28 de março;

Dia 19 – Atos públicos em frente às Diretorias de Ensino;

Dia 20 – Reunião de Representantes de Escola;

Dia 28 – Assembleia estadual na Praça da República.

Abril
Dia 9 – Participação no ato das centrais sindicais.

Reunião Ordinária 
da CCM-IAMSPE

A reunião ordinária da CCM-IAMSPE 
acontecerá no dia 26 de fevereiro, a par-
tir das 9 horas, no 1º andar do prédio da 
administração do Hospital do Servidor 
Público.

Eleições da APEOESP
O CER aprovou a data de 6 de maio para as eleições 

para a Diretoria e Conselho de Representantes da APEOESP.

Foi aprovado também o regimento eleitoral e eleita a 
comissão eleitoral.

O calendário eleitoral completo será definido pela comis-
são eleitoral nos próximos dias.


