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A assembleia estadual dos professores, 
que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 
22, na Praça da República – e que reuniu 
15 mil educadores(as) em clima de grande 
unidade – aprovou os principais eixos da 
campanha salarial de 2019: 

  Contra a reforma da Previdência de 
Bolsonaro.

  Reajuste salarial imediato de 14,54% 
rumo ao cumprimento da Meta 17 do 
Plano Estadual de Educação – o Gover-

no Doria tem que pagar os 10,15% que 
conquistamos na Justiça.

  Pela garantia de condições de trabalho.

  Contra o fechamento de escolas e clas-
ses, pela reabertura de classes fechadas, 
contra a superlotação.

  Número máximo de 25 estudantes por 
classe.

  Concursos públicos classificatórios.

  Não aplicação da BNCC do ensino mé-
dio na rede estadual de ensino.

Nova assembleia no dia 26/4 contra a 
reforma da Previdência de Bolsonaro, por 
reajuste salarial e condições de trabalho



Os professores aprovaram a data da 
próxima assembleia para o dia 26 de abril, 
com indicativo de greve. Dos dias 22 a 25 
de abril, visita às escolas, reunião de Re-
presentantes (RE) e assembleias regionais. 
Antes, haverá todo o processo de prepa-
ração da greve.

A data de 26 de abril será levada à CNTE 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação) para convocação da parali-
sação de todas entidades de educação con-
tra a reforma da Previdência de Bolsonaro.

Contra a violência nas escolas: 
livros sim, armas não!

Também foi aprovada uma campanha 
pela segurança nas escolas, com os se-
guintes pontos:

  Debater o conceito de segurança na 
perspectiva educacional e de políticas 
– rejeitar o viés militarista e meramente 

repressivo. Não à presença da PM nas 
escolas.

  Lançar, em Suzano, a Frente Parlamen-
tar pela Segurança nas Escolas.

  Realizar audiências públicas estaduais 
e regionais.

  Realizar caminhada – em Suzano e nas 
regiões – pela segurança nas escolas.

  Atrair a juventude para o movimento – 
criar panfleto específico –; dialogar com 
as entidades estudantis.

  Articular no projeto político-pedagógico 
das escolas ensino de cultura, esporte, 
lazer.

  Envolver a comunidade – gestão de-
mocrática – participação nos conselhos 
escolares.

  Participar dos conselhos de segurança e 
disputar com os setores de direita.

  Massificar praguinha e cartaz da cam-
panha.

  Realizar rodas de conversa, encontros, 
aulas públicas e outras atividades.

  Lutar por mais funcionários nas escolas.

  Lutar por professores mediadores nas 
escolas.

  Lutar por equipes multidisciplinares 
nas escolas (psicólogos, mediadores, 
agentes sociais).

É importante registrar que após muita 
luta da APEOESP e outras entidades, no 
dia 12 de junho finalmente o Supremo 
Tribunal Federal julgará a Lei do Piso 
Salarial Profissional (Lei 11738/2008) e 

temos a certeza de que será reafirmada 
sua constitucionalidade e obrigatorieda-
de quanto ao salário e à composição da 
jornada de trabalho para todos os entes 
federados.

Lei do piso, salário e jornada 
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