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O ano de 2020 foi muito 
difícil para os brasileiros, 
para o mundo. Estamos pas-
sando por uma das maiores 
crises sanitárias da história 
da humanidade. E no Bra-
sil, essa crise permeia nosso 
dia a dia e nos obriga a nos 
adaptar na marra a novos 
tempos. Ainda não sabemos 
exatamente o que vai ser do 
nosso futuro.

2020 também foi o ano que 
perdemos a nossa querida 
e muito amada presidente 
eleita da APOS Anay Cris-
thine. Ela deixou um legado 
de muito trabalho que forta-
leceu a luta dos professores. 
Com ela à frente da APOS, 
conquistamos muito. Somos 
muito gratos e reconhece-
mos a sua importância para 
o magistério de Osasco.

Agora estou à frente da 
APOS para, com muita 
transparência, respeito e de-
dicação aos professores de 
Osasco, continuar o traba-
lho incrível que a Anay e a 
atual diretoria iniciaram.

Eu sou Andréa Luiza Cos-

Em 2020 a comemoração 
do Dia dos Professores foi 
diferente. Diante da pan-
demia da Covid e a neces-
sidade do distanciamento 
social, o nosso famoso bai-
le anual não pôde ser rea-
lizado.

A solução encontrada pelos 
diretores da APOS para pres-
tigiar e presentear os nossos 

Andréa Luiza Costa 
Presidente da APOS

A APOS esteve a 
todo vapor em 2020

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

A APOS está de site novo. Visite!

ta, tenho mais de 30 anos 
de experiência na área da 
educação, onde atuei no 
Município de Osasco como 
professora da EJA, na edu-
cação infantil e ensino fun-
damental. 

Também atuo como pro-
fessora em cursos de gra-
duação e pós graduação, 
fui também orientadora do 
programa PNAIC no Muni-
cípio de Osasco. Hoje estou 
aposentada e pretendo usar 
toda essa experiência en-
quanto presidente da APOS.

Estamos todos vivendo um 
ano ímpar em nossas vidas, 
mas a APOS continua lutan-
do e segue exigindo que os 
direitos do professorado se-
jam cumpridos.

Nesse momento difícil, a 
solidariedade foi um aca-
lento a pode nos mostrar o 
quanto somos mais fortes 
quando estamos juntas e 
juntos.

Vamos superar e a APOS 
está sempre à disposição 
dos professores de Osasco.

Forte abraço!

De cara novaEditorial

queridos professores foi atra-
vés de um sorteio online.

Todos os associados par-
ticiparam do sorteio que foi 
realizado em uma live trans-
mitida no Facebook da enti-
dade.

Diversos prêmios foram 
sorteados: eletrodomésticos, 
smartphones, tablets, cartão 
viagem, cursos de extensão, 

pós-graduação e muito mais.
APOS parabeniza a todos 

os professores pelo seu dia, 
em especial aos ganhadores 
do Dia dos Professores Pre-
miado!

Confira a lista de ga-
nhadores em nosso site:  
apososasco.com.br

Ano que vem tem muito 
mais!

Convênio 

Filiado à:
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Os professores de Osas-
co agora contam com uma 
nova plataforma digital para 
acompanhar as ações e lu-
tas da APOS em benefício 
do magistério. Mais bo-
nito, dinâmico e intuitivo.

Na página você pode en-
contrar informações sobre 
cursos oferecidos, convê-
nios médicos, documen-
tos jurídicos, notícias e 
parcerias com empresas 
nas áreas de saúde, esté-
tica, educação, comércio, 
serviços, lazer e diversão.

Dia dos Professores Premiado
Festa Virtual

Visite www.apososasco.com.br pelo computador, tablet ou 
smartphone e acompanhe de perto tudo que a APOS faz de 
melhor para os professores de Osasco.

Diretores da APOS, da esquerda para a direita: Fernanda, Filomena, Eduardo, Renata, 
Luciana e a presidente Andréa sentada.

Saiba mais na página 5.

Presidente: Andréa Luiza Costa. Presidente in memorian: Anay Christine Lima do Prado.
Diretoria: Eduardo da Silva Muniz de Oliveira, Fernanda Cristina dos Santos,
Filomena Teresa Silva Barros, Luciana Campos Bessa, Renata Colhado e Simoni Portella
Sede: Rua Alfredo Sturlini, 10, Centro, Osasco – SP, CEP: 06018-050
Tels: 11 3681-2802/ 3683-1019 • apos.osasco.apos@gmail.com | www.apososasco.com.br
Jornalista Responsável: Wendell Cristiano • Textos: Higor Andrade e Mariana  
Projeto Gráfico e Diagramação: WHIZZ  Comunicação Criativa



Com as escolas fechadas desde 
março, a escola e o professorado 
enfrentam os desafios da adaptação 
dessa nova realidade. Professores 
que antes tinham um espaço pró-
prio nas escolas para ministrar suas 
aulas, hoje se veem transformando 
suas casas em salas de aula e os seus 
equipamentos eletrônicos em mate-
riais educacionais.

Encarar tudo isso no meio de uma 

Retorno às aulas: ano letivo 
se recupera, vidas não!

Pandemia
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pandemia não está sendo fácil, po-
rém a classe vem se mostrando re-
siliente a dando o melhor de si para 
que a Educação não pare.

Diante disso surgem questiona-
mentos sobre quando será o retorno 
as aulas.

Qual o posicionamento da APOS?
A prioridade da APOS é a segu-

rança e saúde do professorado e 
de todo o corpo que compõe a es-

cola, portanto a entidade acredita 
que esse retorno só deve acontecer 
quando for 100% seguro para to-
dos. Ou seja, quando houver uma 
vacina.

Existem evidências e exemplos de 
lugares como Israel, onde as aulas 
voltaram precocemente e a escola 
acabou virando um dos maiores fo-
cos da COVID-19 do país, colocando 
mais de 22 mil alunos e professores 

em quarentena.
Até o fechamento desse jornal, 

o Brasil registrava mais de 160 mil 
mortes em decorrência do corona-
vírus e quase seis milhões de infec-
tados. A pandemia ainda não está 
controlada e é necessário um posi-
cionamento firme a favor da saúde 
de todos os funcionários, alunos e 
famílias.

Ano letivo se recupera, vidas não!

Assembleia Virtual

Professores aprovam ação para adequação do 
piso do magistério em reunião virtual

No dia 28 de julho de 
2020, a APOS realizou a pri-
meira Assembleia virtual da 
sua história. A reunião se deu 
para que os associados auto-
rizassem o ajuizamento da 
ação coletiva para adequa-
ção do piso do magistério. 
A proposta foi aprovada com 
269 votos a favor, 2 absten-
ções e nenhum voto contra.

A Assembleia virtualmente 
contou com participação sig-
nificativa importante e mos-
trou como o professorado, 
apesar das provações, con-

tinua unido em prol da luta 
pelos seus direitos.

“Estamos passando por 
um momento crítico e todos 
estão se esforçando o dobro 
para que a Educação conti-
nue a funcionar. Foi a primei-
ra vez que a APOS realizou 
uma Assembleia virtual. O 
momento que vivemos exi-
giu esse formato e foi muito 
significativo. Mesmo com a 
pandemia, não deixaremos 
nossos direitos serem retira-
dos”, salientou Andrea Luiza, 
presidente da APOS.

Apropriando-se da novas tecnologias da informação, a APOS realiza Assembleia  
e Lives para aproximar cada vez mais os professores do dia a dia da entidade.

Siga a APOS nas redes sociais
Curta, comente e compartilhe:

Juntos somos mais fortes!

Facebook.com/apos.osasco
Instagram.com/apososasco
Whatsapp: 11 93800-3482



Em tempos de pandemia, as 
chamadas lives, um jeito novo de 
se comunicar, tomaram as redes 
sociais. E a APOS não ficou fora 
dessa tendência que veio para 
ficar e aproximar ainda mais a 
entidade dos professores.

Nas lives da APOS a prioridade 
foi discutir com o corpo jurídico 
da Associação, os advogados 
Antoniel Bispo e Rafael Ramos, 
sobre temas que mexem com os 
direitos dos professores.   

Mediadas pela presidente 
Andréa Luiza e pelo diretor 
Eduardo Muniz, as lives já 
discutiram sobre  a Lei Federal 
Complementar 173/20, que 
congela salário e carreira do 
servidor público, sobre a Reforma 
Administrativa que ainda está 
em discussão no Congresso 

Lives da APOS discutem os direitos 
dos professores

Conectada
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Nacional, sobre a Reforma da 
Previdência que ocorreu em 2019, 
no governo Bolsonaro, e como 
pode influenciar os vereadores de 
Osasco e o IPMO para a reforma 
do sistema previdenciário de 
Osasco, e sobre os problemas 
com diplomas e algumas questões 
funcionais do magistério.

“Nas lives pudemos tirar as 
dúvidas dos professores sobre 
temas que mexem com a vida 
deles. Recebemos as perguntas 
por e-mail e durante o debate. 
Assim, os professores podem 
entender quais as mudanças nas 
legislações que podem influir 
no futuro profissional e pessoal 
deles. A ferramenta sem dúvida 
aproximou ainda mais a APOS 
da categoria”, salienta o diretor 
Eduardo Muniz.  

Durante as eleições, a APOS entrevistou 
candidatos a prefeito de Osasco

Futuro de Osasco

Diante da crescente solici-
tação dos professores asso-
ciados, A APOS entrevistou 
os principais candidatos à 
prefeitura de Osasco para 
esclarecer os principais 
planos na área da Educa-
ção e as propostas para o 

De forma democráti-
ca, todos receberam as 
mesmas questões, elabo-
radas a partir de consul-
ta aos professores asso-
ciados, e puderam, cada 
um à sua forma, respon-
der com seus respecti-

Emidio de Souza Dr. Lindoso Rogério Lins Simony dos Anjos

magistério da cidade.
 Tendo a presidente An-

dréa Luiza como condutora 
das entrevistas, a entida-
de recebeu os candidatos: 
Emidio de Souza, Dr. Lin-
doso, Rogério Lins e Si-
mony dos Anjos.

vos planos de governo.  
As entrevistas foram divul-
gadas no canal da APOS 
no YouTube para que, 
além dos professores as-
sociados, o público em 
geral também pudesse ter 
acesso. Assim, somamos 

Entrevistas completas no canal da APOS no YouTube:
youtube.com/c/aposassociacaodosprofessoresdeosasco

Quem perdeu algum dos debates pode 
encontrá-los na página do Facebook 
da APOS (facebook.com/apos.osasco).  
Estão disponíveis na íntegra.

até o momento mais de 
5mil visualizações nos ví-
deos.

No dia 15 de novembro, 
o candidato Rogério Lins 
foi reeleito prefeito de 
Osasco com 60,94% dos 
votos válidos.



Com alegria a APOS informa, no 
intuito de oferecer mais benefícios 
aos associados e seus dependentes, 
que assinou contrato com a opera-
dora Plena Saúde, plano regulamen-
tado pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde) com uma ampla rede hospi-
talar e laboratorial e melhor ainda, 
conta com valores acessíveis. 

O novo plano da saúde é direcio-
nado aos associados e seus depen-
dentes, esposa(o) e filhos (filhos até 
24 anos).

A Plena Saúde se distingue por 
contar inicialmente com carên-
cias reduzidas, sem coparticipa-

Agora associado APOS conta 
com Plano de Saúde

Convênios
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ção e com preço diferenciado.  
Para demonstrar interesse, é neces-
sário encaminhar os seguintes dados 
para o whatsapp 11 93800-3482 ou 
no e-mail apos.osasco.apos@gmail.
com: telefone, nome completo, ma-
trícula, idade, números de vidas (de-
pendentes) com a idade e grau de 
parentesco de todos. Quem adquirir 
ao plano até o dia 10 de dezembro 
não terá carência.

O atendimento para assinatura do 
contrato precisa ser agendado no 
whatsapp 11 93800-3482 ou telefo-
ne 11 3681-2802.

Atendimento APOS

Professores, a APOS voltou a atender presencialmente

•  UTI sem limites;
•  Pronto Socorro 24 Horas;
•  Parto Normal ou Cirúrgico;
•  Transplantes de Rim e Córnea;
•  Remoção terrestre (Hospital/Hospital);
•  Serviços Complementares de Diagnósticos;
•  Consultas Médicas em todas as especialidades;
•  Internações Clínicas e Cirúrgicas (sem limites de dias).

Cobertura Plena Saúde

A APOS reabriu a portas da sede para atendimento presencial. A segurança de todos é prioridade, por isso a entidade 
segue todos os protocolos sugeridos pelas autoridades de saúde e evita aglomerações.

O atendimento presencial é de 
segunda à sexta, das 9h às 17h, 
apenas com horários marcados.

O agendamento pode ser feito 
pelo whatsapp 11 93800-3482 
ou pelo telefone 11 3681-2802.

Requisitos:  Usar máscara CO-
BRINDO NARIZ E BOCA em to-
das as dependências da Associa-
ção. A temperatura é medida na 
porta de entrada e o atendimen-
to é feito uma pessoa por vez.

Atendimento APOS Atendimento Jurídico

Assim como os atendimen-
tos regulares, a APOS retornou 
com atendimento jurídico. To-
das às terças-feiras e, especial-
mente durante o mês de novem-
bro, também às quintas-feiras. 
 
O Atendimento jurídico é exclusi-
vo para suporte em causas traba-
lhistas de professores associados. 
Agendamento para audiência com 
os advogados da APOS pelo what-
sapp 11 93800-3482 ou telefone 
11 3681-2802.


