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ATO PÚBLICO CONFIRMA: 

Reunidos nesta quinta-feira, 29 de janeiro, 
em ato público na frente da Secretaria 
Estadual da Educação, na Praça da Re-

pública, em São Paulo, cinco mil professores 
estaduais referendaram por aclamação a deci-
são do Conselho Estadual de Representantes 
de encaminhar a realização de greve geral da 
categoria por salário, emprego e condições de 
trabalho, cuja pauta envolve:
  Aumento salarial de 75,33% para equipara-

ção com as demais categorias com formação 
de nível superior (conforme prevê a meta 
17 do Plano Nacional de Educação), rumo 

ao piso do DIEESE para PEB I com jornada 
de 20 horas semanais de trabalho.

  Aplicação da jornada do piso.
  Reabertura das classes e períodos fechados e 

desmembramento das classes superlotadas. 
  Por uma nova contratação dos professores 

temporários, com garantia de direitos, sem 
quarentena nem duzentena.

  No mínimo um Professor Coordenador Pe-
dagógico por escola e alteração dos módulos 
(para que haja mais PCPs). Gestão democrá-
tica para escolha do PCP entre professores.

  Fim da lei das faltas médicas e das persegui-

OS PROFESSORES 
VÃO À GREVE!

CER indica greve por salário, emprego e condições de 
trabalho e convoca assembleia estadual para 13 de março 

no Vão Livre do MASP – Avenida Paulista – São Paulo.



ções nas perícias médicas.
  Contratação de todos os concursados.
  Aumento dos valores de vale-alimentação e 

vale-transporte.
  Fim da violência nas escolas.
  Água em todas as escolas, para todos.

Para tanto, o CER definiu o 
seguinte calendário:

De 02 a 13 de fevereiro – visitas às escolas 
– afixar cartazes da campanha salarial - eleger 
Representantes.

De 18 a 20 de fevereiro – Durante o 
planejamento nas escolas, debater a greve 
com os professores e prosseguir a eleição dos 
Representantes.

Dia 27 de fevereiro – Reuniões de Repre-
sentantes – com dispensa de ponto.

Durante o mês de fevereiro, o quanto antes, 
as subsedes devem organizar atos nas Diretorias 
de Ensino para pressionar o Governo a reabrir 
classes e períodos que foram fechados e des-
membrar as classes superlotadas. 

De 02 a 06 de março – Realizar atos e 
outras atividades regionais – continuar as visitas 
às escolas – divulgação da campanha salarial nas 
mídias locais.

Dia 09 de março – reuniões com os estu-
dantes nas escolas.

Dia 10 de março – Reuniões com pais.  

Dia 11 de março – Assembleias regionais 
– organizar os comandos de greve.

Dia 13 de março – Assembleia estadual 
– 14 horas - Vão Livre do MASP – Avenida 
Paulista – Capital:  Greve!

Mobilização

A greve é um movimento coletivo.  Quem 
decide e realiza a greve são os professores. 
Por isso, o diálogo é nossa principal ferra-
menta. Visitar escolas, realizar reuniões, 
distribuir os materiais da entidade, apresentar 
dados e argumentos constituem a forma pela 
qual iremos construir um forte movimento, 
em busca de conquistas importantes para a 
nossa categoria.

Não podemos permitir que o Governo Esta-
dual continue a promover o corte de gastos na 
educação,  fechamento de classes, desrespeito 
aos nossos direitos, desemprego, queda na 
qualidade do ensino.

Participaram do Ato Unificado desta quinta-
-feira representantes da União Estadual dos 
Estudantes e da União Paulista dos Estudantes 
Secundaristas. São parceiros importantes des-
te movimento e devemos buscar nas regiões 
também o envolvimento dos pais e de todos 
os demais setores da sociedade civil organizada, 
pois educação pública de qualidade é de inte-
resse de todos.

ATENÇÃO: todas as subsedes devem informar à Presidência da 
APEOESP (www.apeoesp.org.br), o mais rapidamente possível, 

estimativa de número de classes que foram fechadas.

Vamos intensificar ações judiciais 
para derrubar a duzentena! 

Reafirmamos a orientação para que sejam multiplicadas as ações individuais dos profes-
sores categoria O. Por isso os professores que desejarem devem procurar as subsedes e 
ajuizar ação judicial individual para garantir o direito a participar do processo de atribuição 
de aulas. Em Bauru e em Registro  professores garantiram liminar e e isto demonstra que 
pode haver mais decisões favoráveis.
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