
 Levantamento revela que Osasco paga uns dos menores salários a professores página 2

Cortella faz palestra e conversa com professores 
de Osasco. Saiba mais na página 4 

Pesquisa Dieese
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VALORIZAÇÃO DOS 
PROFESSORES JÁ!

Editorial: Educação Valorizada. Em 2020 é 
possível fazer mais. Página 2

Convênios APOS: Seja associado e desfrute 
de diversos benefícios. Página 4

Festas e homenagens: APOS comemora o 
Dia do Professor. Página 4
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APOS cobra da prefeitura melhorias salariais, realização de concurso para diretores de 
escolas municipais e revela pesquisa que demonstra o quanto a remuneração dos 

professores de Osasco está defasada. Página 2 e 3
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Um jornal da Associação dos Professores de Osasco
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Um novo ano se abre e com 
ele renovam-se nossas ener-
gias para encarar os desafi os 
do  magistério na edifi cação 
do conhecimento e na cons-
trução de uma base social 
transformadora capaz de 
tornar o Brasil um lugar jus-
to, equânime e democrático 
para todos.

Em 2020 é preciso man-
ter-nos mobilizados. É ne-
cessário estarmos juntos e 
alinhados para conquis-
tarmos mais dignidade à 
nossa profi ssão, lutar por 
salário mais justo e por 
melhores condições de 
trabalho nas escolas.

Vale ressaltar que em abril 
de 2019 obtivemos uma 
importante vitória com a 
aprovação e sanção da lei 
352/19, que reformulou o 
Plano de Carreira do Ma-
gistério de Osasco. Agora é 
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WHIZZ  Comunicação Criativa

A APOS solicita à prefeitu-
ra desde agosto deste ano 
que faça valer a nova lei 
352/19 que reformulou o 
Plano de Carreira do Magis-
tério e que passou a valer 
no dia 9 de abril de 2019. 

Essa nova lei traz avanços 
signifi cativos para a carrei-
ra do magistério, como as 
evoluções de títulos e de-
sempenho, e a garantia de 
que a “gestão das unidades 
escolares será exercida por 
servidores do Quadro de 
Pessoal do Magistério (...)”. 
Nesse sentido, é necessário 
que a prefeitura promova 

Anay Christine
Presidente da Associação dos Professores de Osasco 

 É hora de unidade dos professores para fazer valer a lei

Em 2020, podemos 
sim fazer ainda mais

Expediente: APOS Avança é uma publicação da Associação dos Professores de Osasco

É preciso cumprir a lei. 
Concurso para gestores já!

preciso fazer valer a lei.
É preciso também instar 

o poder público a atender 
os anseios da categoria, 
com o aumento da remu-
neração salarial das profes-
soras e professores, hoje a 
menor em comparação à 
cidades com o PIB seme-
lhantes ao de Osasco, de 
acordo com levantamento 
realizado pelo Dieese (De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) em ou-
tubro de 2019. 

Como se vê, os desa-
fios são enormes, mas 
nos fortalecemos na luta 
diária e sabemos o quão 
somos capazes de fazer 
muito e de conquistar-
mos ainda mais.

Um 2020 de muita saú-
de, sucesso e vitórias 
para todos nós.

LegislaçãoEditorial

concurso público, tanto de 
ingresso ou de acesso. 

APOS encaminhou no dia 
14 de maio ofício cobran-
do o governo sobre a apli-
cação da lei e não obteve 
resposta. No dia 22 de se-
tembro, a APOS se reuniu 
com as Secretarias de Ad-
ministração, de Finanças e 
de Educação, e deixamos 
claro que naquele momen-
to a APOS cobrava o cum-
primento da lei, cabendo 
a administração organizar 
e encontrar uma solução 
para solicitação até o mês 
de dezembro.

Devido ao impasse, a di-
reção da entidade se reuniu 
com o Ministério Público de 
Osasco, e protocolou ofi cio 
com o promotor da cidade 
Gustavo Albano, no dia 10 
de outubro.

“A APOS sabe que há mui-
tos e valorosos profi ssionais 
comissionados que diri-
gem com empenho, amor e 
profi ssionalismo as escolas 
municipais. Mas há outros 
tantos que não estão aptos 
para exercer tal função. Que-
remos apenas que o prefei-
to cumpra a lei”, justifi cou a 
presidente Anay Christine.

Oportunidade única de desconto 
em folha de pagamento

VALORES*:
0 – 23 anos: R$ 120,00 | 24 – 53 anos: R$160,50;

54 – 58 anos: R$334,52 | Acima de 59 anos: R$5 40,00

Não incluso taxa administrativa. 
Inicio do convênio: 2020.

Interessados deverão enviar e-mail para
apos.osasco.apos@gmail.com

com a quantidade de dependentes

Plantão para dúvidas do convênio BioSaúde:
6 a 10 de janeiro das 9h às 12h e 2 a 14 de fevereiro das 18h30 às 21h

Convênio APOS

Filiado à:
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Levantamento realizado pelo Diee-
se (Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos) 
em outubro de 2019 revelou que 
a prefeitura de Osasco paga muito 
mal os seus professores. De acordo 
com a pesquisa, encomendada pela 
APOS, Osasco está entre as que pa-
gam um salário aquém da sua po-
sição econômica (8º maior PIB do 
País e o 2º do Estado, segundo in-
formações do IBGE de 2017) em 
comparação à cidades com PIB e 
demografi a semelhantes.

Os dados apresentados pelo Dieese 
são estarrecedores: o salário chega 
a estar 51,1% menor em compara-
ção, por exemplo, a Jundiaí. 

Dentre as cidades selecionadas 
para análise comparativa estão 
São Bernardo do Campo, Santos, 
Jundiaí, Ribeirão Preto, Sorocaba, 
e também Osasco. (veja os valo-
res no box)

“Pode-se ver, que no que tange ao 
investimento em Educação, Osasco é o 
6º maior em relação a todos os municí-
pios paulistas, embora isso não sig-
nifi que melhores condições educa-
cionais”, descreve a pesquisa. 

“Queremos discutir os dados apon-
tados pelo Dieese com a sociedade, 
com os vereadores e com o prefei-
to. É necessário um aumento da re-
muneração salarial das professoras e 
professores digno ao magistério, para 
que possamos, no mínimo, ter salá-
rios equivalentes aos de cidades do 
mesmo porte que Osasco”, cobrou a 
presidente Anay Christine. 

Osasco paga um dos menores salários 
para professores, revela Dieese

Pesquisa

Promoção dos combos de evolução funcional
Combo 1
Cursos de 9 meses cada: * Duas pós-graduações + 4 cursos de extensões.
De: Matrícula 99,90 + 18x 99,90, por: Isenção de matrícula + 18x 69,95.

Combo 2
Cursos de 6 meses cada. * Duas pós-graduações + 4 cursos de extensões.
De: Matrícula: 169,90 + 18x 169,90, por: Isenção de matrícula + 12x 118,95.

Telefone: 3681-2802 Whatsapp: 98589-0219. Endereço: R. Alfredo Sturlini, 10 - Osasco.

Convênio APOS

Tabela 1 – Municípios selecionados com maiores investimentos em Educação
Vários Municípios, dezembro de 2018

Tabela 2 – Valor hora dos pisos salariais dos professores de ensino fundamental, em relação ao 
hora-aula do professor de Osasco, 2018

Tabela 3 – Valor hora-aula de Osasco, atual e equiparada. Osasco, 2018

*A promoção dos combos é válida somente até dezembro 2019.

ATENÇÃO: A APOS irá funcionar até 20 de dezembro de 2019 e retorna do recesso no dia 6 de janeiro de 2020 
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Um do principais fi ló-
sofos da atualidade, o 
professor e escritor Ma-
rio Sergio Cortella retor-
nou a Osasco para con-
versar com professores 
da rede municipal de en-
sino sobre “A Emergên-
cia de Múltiplos Para-
digmas: Novos Tempos, 
Novas Atitudes”, uma 
de suas palestras sobre 
a educação e os desafios 
de lecionar. 

O evento, realizado e 
organizado pela APOS, 
ocorreu no dia 28 de no-
vembro e foi  apreciado 
por centenas profes-
soras e convidados no 
Clube Floresta.

Outubro foi  mês da 
APOS homenagear os 
professores.  Com duas 
festas para saudar a 
data e reverenciar  os 
mestres,  a APOS real i -

zou um jantar para os 
professores inat ivos no 
dia 15 e um bai le dan-
çante no dia 18.

Um dia de alegria e 
muita festa.

Palestra de Cortella leva centenas de 
professores ao Clube Floresta

No mês dos professores, 
homenagens e festas para 
alegrar os mestres

Formação

O carinho de Cortella com as professoras de OsascoNovas atitudes e entender novos tempos para educar melhor

Noite de homenagear quem fez muito pela Educa-
ção e pela APOS

Alegria, diversão e muita festa para comemorar o 
Dia do Professor

Uma palestra que marca a vida. Mais uma realização da direção da APOS

2ª licenciatura a partir de 12 meses
Associados APÓS ganham isenção de matrícula para 2ª licenciatura

Cursos: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filoso� a, Física, Geogra� a, História,
Letras – Língua Portuguesa, Matemática, Música, Pedagogia, Química
Telefones: 4624-1408 / 2576-3548 / 94762-9315 (whatsapp)
Praça Padroeira do Brasil, 63 - Centro, Osasco

A COLÔNIA DE FÉRIAS DO SINDIFAST ESTÁ EM UM EXUBERANTE REFÚGIO A COLÔNIA DE FÉRIAS DO SINDIFAST ESTÁ EM UM EXUBERANTE REFÚGIO 
DA VIDA SELVAGEM COM VÁRIAS ESPÉCIES QUE SÓ EXISTEM NA REGIÃODA VIDA SELVAGEM COM VÁRIAS ESPÉCIES QUE SÓ EXISTEM NA REGIÃO

 
Cachoeiras, rios, mangues, trilhas na Serra do Mar e mistérios que oferecem 

ao visitante que quiser desbrava-lás um verdadeiro, rico e maravilhoso contato 
com a natureza. Diárias a partir R$110,00 com café da manhã.

R. Jaçanã, 376 - Centro, Peruíbe
Reserva: (11) 3670-102 ou pelo e-mail: reservascolonia@sindifastfood.org.br

Ubatuba, Thermas de Ibirá, Praia Grande, Águas de São Pedro, e muito mais.
Na baixa temporada, diárias a partir de R$85,00. Já na alta temporada o 

associado participa de sorteio para reserva e o valor sobe um pouquinho.

ATENÇÃO
É preciso informar no ato da reserva que é sócio da APOS para ter o benefício.

Convênio APOS

Convênio APOS

Convênio APOSConvênio APOS

Noite de homenagear quem fez muito pela Educa-
ção e pela APOS

Alegria, diversão e muita festa para comemorar o 

Mais informações em www.apeoesp.org.br
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