
 No dia 16 de janeiro a APEOESP Subsede Lorena representada por seu coordenador, Professor Walmir, pelo Tesoureiro Professor Celso e a Secretária Kátia  reuniu-se com o  Prefeito Municipal de Lorena Dr. Marcelo Bustaman-te e os Secretários de Educação e Negócios Jurídicos  Pro-fessor Elcio Vieira e Dr. Gustavo,  além da  Dra. Cristiana também representando a Secretaria Municipal de Educa-ção. Dois pontos importantes para os professores da Rede Municipal de Ensino de Lorena foram tratados nesta reunião: o cumprimento imediato da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional e pagamento de férias e 13º salário para os professores contratados em 2012. Atendendo a reivindicação da APEOESP, o Professor Elcio garantiu que a Lei do Piso será aplicada em 2012 e que para isso deverá refazer a atribuição de aulas dos Professores do Ensino Fundamental II no dia 01 de fevereiro e que, também os Professores de Educação Infantil e Ensino fundamental I terão mais tempo de  horas/atividades em sua Jornada. De acordo com o Secretário, Prof. Elcio, assim ficarão constituí-das as novas jornadas: Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental IProfessores de Educação Infantil e Ensino Fundamental IProfessores de Educação Infantil e Ensino Fundamental IProfessores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I 20 horas/aula com alunos + 10 horas atividade = 30 horas/aula semanais Professores de Educação Básica IIProfessores de Educação Básica IIProfessores de Educação Básica IIProfessores de Educação Básica II 20 horas/aula com alunos + 10 horas atividade = 30 horas/aula semanais 26 horas/aula com alunos + 14 horas atividade = 40 horas/aula semanais 
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Com o cumprimento da Lei, o Secretário afirmou que quem ministra aulas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental não precisa ficar com os alunos nas aulas de Informática e de Filosofia e  que haverá ganho salarial para os Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I que hoje ganham apenas por 25 horas/aula semanais. Quanto ao pagamento de Férias e 13º salário para os professores contratados em 2012 a APEOESP propôs à Prefeitura que alterasse a Lei Municipal que trata de contratos temporários, o que possibilitará a solução definitiva deste problema sendo que o Dr. Marcelo se comprometeu estudar o tema com a secretaria de Assuntos Jurídicos. A coordenação da Subsede entrou em contato também com a Secretária de Educação de Piquete, que garantiu o cumprimento da lei mas, não soube informar como ficou constituída a jornada dos professo-res; já em Cachoeira Paulista e Canas somente esta semana haverá reuniões para determinar como serão constituídas as jornadas do professores, porém, foi-nos assegurado que os 2 prefeitos estão dispostos a por em prática a jornada da Lei do Piso. Essa foi, sem dúvida, uma grande vitória da categoria, porém continuamos atentos e lutando para que todos os direitos dos professores sejam respeitados e cumpridos. 
 

Dia 20 de janeiro, às 14 horas, na Câmara Municipal de LorenaDia 20 de janeiro, às 14 horas, na Câmara Municipal de LorenaDia 20 de janeiro, às 14 horas, na Câmara Municipal de LorenaDia 20 de janeiro, às 14 horas, na Câmara Municipal de Lorena, a APEOESP Subsede Lorena reali-zará uma Reunião Extraordinária de Representantes de Escola, Reunião Extraordinária de Representantes de Escola, Reunião Extraordinária de Representantes de Escola, Reunião Extraordinária de Representantes de Escola, com a presença da advogada Dr.ª Priscila Areco, , , , para discutirmos e esclarecermos alguns pontos da Resolução de Atribuição de Aulas para o ano de 2012, que apesar de muito parecida com a de 2011 apresenta algumas inovações.  Por ser um tema muito importante para todos os professores, esta reunião será aberta a todos será aberta a todos será aberta a todos será aberta a todos os professores que se interessarem.  Participe você também, pois somente conscientes de nossos direitos e deveres podemos exercer nossa cidadania de forma ativa. 
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RESTAURANTE ÁGUA NA BOCARESTAURANTE ÁGUA NA BOCARESTAURANTE ÁGUA NA BOCARESTAURANTE ÁGUA NA BOCA    Refeições e Marmitex Rua Dr. Pedro Vicente de Azevedo, 173  ( P róximo ao Pão de Açúcar )  - Lorena/SP Fone: 3157-4241 Almoço no restaurante com 10% de desconto.  Marmitex sem taxa de entrega 

VÍDEO ART VÍDEO ART VÍDEO ART VÍDEO ART ---- CLUBE DA CULTURA  CLUBE DA CULTURA  CLUBE DA CULTURA  CLUBE DA CULTURA     Locação de dvd, filmes originais.  R. Tenente Anacleto Ferreira Pinto, 60 - Cabelinha     Fone: 3153-3724 Pagamento mensal até o 5º dia útil com 20% de desconto    
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  Confirmando seu total desrespeito para com os professores, a Secretaria de Estado da Educação, pagará no próximo dia 19, 1/6 ( um sexto )  de férias para os professores. Isso quer dizer que, dividindo as férias em dois blocos de 15 dias, a Secretaria também dividiu o valor a ser recebido por cada professor, o que prejudicou significativamente o orçamento de muitos que contavam com o dinheiro das férias para pagar suas contas.  É assim que o governo do PSDB diz priorizar a educação: divide as férias dos professores e deixa É assim que o governo do PSDB diz priorizar a educação: divide as férias dos professores e deixa É assim que o governo do PSDB diz priorizar a educação: divide as férias dos professores e deixa É assim que o governo do PSDB diz priorizar a educação: divide as férias dos professores e deixa para a última hora a divulgação da nova jornada, o que só causa insegurança e descontentamento.para a última hora a divulgação da nova jornada, o que só causa insegurança e descontentamento.para a última hora a divulgação da nova jornada, o que só causa insegurança e descontentamento.para a última hora a divulgação da nova jornada, o que só causa insegurança e descontentamento. 

Executiva da Subsede 


