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Governo não apresenta propostas

A GREVE CONTINUA!

Você aceita reajuste zero?
O Secretário Estadual da Educação,
em reunião mantida com a APEOESP
na manhã desta segunda-feira, 30 de
março, não apresentou nenhuma
proposta salarial à categoria, mesmo
diante da adesão de mais de 60% dos
professores e professoras de todo o
estado à greve que estamos realizando
desde o dia 13 de março. Também não
houve avanços concretos nos demais
pontos da pauta de reivindicações.

Reajuste zero
A Presidenta da APEOESP reafirmou
a necessidade de um plano de composição salarial para um aumento de
75,33%, necessário para a equiparação
de nossos salários com a média salarial
das demais profissões com formação de
nível superior, rumo ao piso do Dieese
para jornada de 20 horas semanais de
trabalho. A equiparação está prevista
na lei do Plano Nacional de Educação.
O Secretário disse que somente
após estudar o orçamento e o comportamento da arrecadação, em abril,
poderá discutir esse assunto. Entretanto, o mesmo não ocorreu para o
reajuste do salário do Governador e a
concessão de 17% a mais nos salários
dos secretários.
Outro ponto mal explicado é o
bônus. Segundo dados do FUNDEB,

não havia recursos para pagamento do
“maior bônus da história”. De onde
surgiu R$ 1 bilhão de reais para esta
finalidade? Trata-se de uma opção do
Governo: pagar bônus e não salário.
Mas bônus exclui os aposentados, não
incide sobre nossos benefícios da carreira e prejudica a nossa aposentadoria.

Jornada do piso
Na reunião com o Secretário,
a APEOESP cobrou novamente a
implantação da jornada do piso. O
Secretário utilizou como argumento o
fato de haver processo judicial cobrando a implantação da lei. Entretanto, a
ação judicial da APEOESP, que está no
Supremo Tribunal Federal, foi ajuizada
justamente porque o Governo não
cumpriu a lei.

Desmembramento de
classes
Sobre o desmembramento de
classes superlotadas, que não vem
ocorrendo em todas as diretorias de
ensino, a Presidenta da APEOESP apresentou cópias de listas de chamada que
demonstram que há grande número de
classes com número excessivo de alunos. Apresentou ainda o levantamento
parcial da APEOESP mostrando que
3.390 classes foram fechadas. Embora

a SEE afirme que houve desmembramento de classes, a realidade é que
as salas estão superlotadas, tanto no
ensino regular quanto no EJA, milhares
de professores continuam sem aulas
e há prejuízos à qualidade do ensino.

“Categoria O”
Em relação aos professores da
“categoria O”, a APEOESP cobrou o
fim da quarentena e da duzentena. O
Secretário afirmou que há saída para
que seja mantida apenas a quarentena.
Entretanto, reivindicamos uma nova
forma de contratação, que assegure
direitos.
Quanto ao direito ao IAMSPE, o
secretário disse que esse ponto está
embutido em um projeto mais amplo.
A Diretoria da APEOESP disse que a
categoria não aceita e quer o projeto
específico já negociado com o Governo. Ele afirmou então que se comprometerá a agilizar esse processo.

Atribuição de aulas - PAA
A SEE afirmou que as atribuições
para o PAA ocorrerão em abril e que
todos os professores podem participar.
A APEOESP cobrou que as atribuições
assegurem oportunidades para todos,
iniciando-se nas escolas, seguindo a
classificação por faixas, do efetivo ao

“categoria O” e seguindo após para as
diretorias de ensino.

meiro semestre, com ingresso no
segundo, com posse no início de 2016.

cobrou o fim das convocações de
professores para trabalho aos sábados.

Prorrogação e nova
chamada do concurso
de PEB II

Outros pontos

Vazamento

Também foram cobradas providências para a garantia de condições
de trabalho nas escolas, agilização dos
processos de aposentadoria, aumento
do valor do vale alimentação e o fim do
limite de 141 UFESPs para concessão
do benefício. O Sindicato também

De forma absurda, o Governo permitiu que informações sobre a reunião
fossem vazadas para o jornal Folha de
S. Paulo, antes mesmo que tivesse
acontecido. Denunciamos durante a
reunião este ato pouco ético da SEE.
Esperamos que não mais se repita.

Foi confirmada a prorrogação da
validade do concurso de PEB II por mais
dois anos e que haverá nova chamada no
segundo semestre, com posse em 2016.
Haverá também remoção no pri-

GARANTIR O DIREITO DE GREVE
Não aceitamos reajuste
zero! Nossa greve vai continuar até o atendimento
de nossas reivindicações.
Exigimos do Secretário que
o Governo respeite o direito
de greve, retire os comunicados que proíbem a entrada de comandos nas escolas para conversar com os
professores, não substitua
professores em greve por
eventuais; enfim, que não
pratique nenhuma medida
anti-greve durante o nosso
movimento. Os professores
que venham a ser atingidos
por alguma dessas medidas
devem procurar o departamento jurídico da APEOESP.
As instruções sobre o direito
de greve estão nos boletins
APEOESP Informa Urgente
15 e 18.

Todos ao MASP
na quinta-feira!

É fundamental realizarmos
uma grande assembleia no dia
02 de abril, às 14 horas, no Vão
Livre do MASP, na Avenida Paulista. Nesta terça e quarta-feira,
intensificar visitas às escolas e realizar reuniões de esclarecimento e busca de apoio junto a pais
e estudantes. Na quarta-feira,
reuniões com representantes,
comandos de greve, atividades
regionais e assembleias regionais. O acampamento na Praça
da República continua e deve
ser ampliado. As subsedes devem organizar caravanas e uma
escala de revezamento no local,
para pressionar a SEE a negociar
de fato os pontos da nossa pauta
(veja quadro abaixo).

PROPOSTA DE PLANTÕES NO ACAMPAMENTO – GREVE 2015
2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

BX. SANTISTA

BOTUCATU

ATIBAIA

AMERICANA

ARARAQURA

AVARE

ANDRADINA

CARAGUATATUBA

CAÇAPAVA

B. PAULISTA

AMPARO

CATANDUVA

BARRETOS

ARARAS

CARAPICUIBA

COTIA

DIADEMA

ARAÇATUBA

CRUZEIRO

BAURU

CAÇAPAVA

INDAITUBA

FRANCA

F DA ROCHA

ASSIS

FERNANDOPOLIS

DRACENA

CAMPINAS

ITAQUERA

ITAPEVA

ITAPEVI

BEBEDOURO

GUARATINGUETA

GUARULHOS

ITAPETININGA

JALES

LESTE PENHA

LIT. SUL

LIMEIRA

JACAREI

JABOTICABAL

ITAQUAQUECETUBA

MAUA

OESTE LAPA

OLIMPIA

MOGI DAS CRUZES

LORENA

JUNDIAI

JAU

P. BARRETO

OSASCO

PIRACICABA

ORLANDIA

PINDA

OURINHOS

LINS

P. VENCESLAU

PENAPOLIS

RIB PIRES

RIO CLARO

PIRACICABA

PIRAJU

MARILIA

PRES. PRUDENTE

S J DOS CAMPOS

S J B VISTA

S CAETANO

PIRASSUNUNGA

POA

MOGI MIRIM

S. B. CAMPO

S. J RIO PRETO

SANTO AMARO

SANTO ANDRE

SÃO CARLOS

RIB. PRETO

NORTE

TAUBATÉ

SUZANO

SÃO ROQUE

SÃO MIGUEL

SUMARE

SALTO

O CRUZ

VILA PRUDENTE

TUPÃ

SOROCABA

TEODORO

TABOÃO

V DO RIBEIRA

SUDESTE

VOTUPORANGA

SUDOESTE

TATUAPÉ
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