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A GREVE 
CONTINUA!
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As entidades representativas dos/as Profissionais de 
Educação Pública Municipal, se reuniram na tarde da 
última segunda-feira (22), e realizaram uma avaliação 
positiva do movimento de Greve iniciado no dia 10 de 
fevereiro. 

Após debater a complexidade do momento, as 
 entidades sindicais reiteraram a importância do  
crescimento na mobilização e adesão para forçar  
a administração a iniciar as negociações sobre a  
pauta de reivindicações construída coletivamente,  
e deliberam pela continuidade da Greve, a partir  
das seguintes análises:

A Rede Municipal de Ensino não está  
preparada para o retorno das atividades 
presenciais, conforme assume a própria 
Secretaria Municipal de Educação, ao 
propor o escalonamento para início do 
atendimento à população;
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Realizar, de forma imediata um  
levantamento de mídias para dialogar 
com todos os envolvidos e divulgar o 
movimento de Greve;
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Manter a atividade conjunta de  
diálogo por meio da utilização de carros 
de som nas regiões do entorno dos  
equipamentos educacionais; 
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Finalizar a construção do site do  
Comando Central de Greve, a partir  
das demandas apresentadas pelos  
profissionais de Educação, bem como 
oficializar a coleta de informações  
necessárias para contrapontos com a 
narrativa do governo;
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 Intensificar a divulgação com  
cartazes para aproximar profissionais  
e familiares da construção da greve;
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APROFEM - Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo
SEDIN - Sindicato dos Educadores da Infância 
SINDSEP - Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no 
Município de São Paulo 
SINESP - Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de 
São Paulo 
SINPEEM – Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal – SP        

É GRAVE!  
ENTÃO É GREVE!

Por fim, salientamos que todos os problemas  
advindos da reabertura das escolas sejam  
imediatamente reportados às suas entidades de  
classe para as devidas providências.

Entender a realização de atividades 
 de iniciativas dos Profissionais de  
Educação. Porém ressaltar a importância 
das atividades chamadas pelo Comando 
Central de Greve, portanto, pelas  
entidades sindicais e assim ratificar a  
legitimidade da defesa dos profissionais 
em greve, a partir da ação das entidades 
legalmente constituídas para este fim.
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