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UM 2022 DE MUITAS 
LUTAS E CONQUISTAS

ESPECIAL RETROSPECTIVA



Tradicionalmente pre-
sente nas batalhas dos 
movimentos sociais e 
sindical, a AFUSE nova-
mente esteve lado a lado 
com aqueles e aquelas 
que saíram às ruas em 
defesa da justiça e da 
igualdade racial. 

Além de integrar ma-
nifestações em datas 
simbólicas como o Dia 
Internacional da Mulher 
e o Dia da Classe Traba-
lhadora, o sindicato tam-
bém esteve presente no 
Dia da Mobilização Na-
cional pela Educação, em 
16 de agosto. 

Levamos às ruas a pau-
ta do pagamento do piso 
nacional do magistério, 
da defesa do plano de 
carreira dos trabalhado-
res da educação, da va-
lorização do QAE e QSE 
e contra o confisco no 
salário dos aposentados 
promovidos pelo governo 
de João Doria (ex-PSDB).

Promovemos neste ano 
também o 3º Encontro 
Nacional LBTQIA+, esti-
vemos na 7ª Conferência 
da Classe Trabalhadora 

(Conclat) e integramos o 
Grupo de Trabalho para 
construção do Plano Es-
tadual do funcionalismo 
Público do Estado de 
São Paulo. 

Em defesa do IAMSPE – 
Também importante nes-
te ano de mobilizações, 
a AFUSE esteve presente 
em manifestações para 
defender mudanças no 
Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual de São 
Paulo (IAMSPE).

Em agosto, um ato no 
Pátio do Pronto Socorro 
do Hospital do Servidor 
Público Estadual (HSPE) 
cobrou a destinação de 
3% do orçamento esta-
dual para o IAMSPE e a 
constituição de um con-
selho deliberativo, pari-
tário e fiscal.

JORNAL DA AFUSE

O ano que termina nos traz 
esperança, mas também 
lembranças de tantas bata-
lhas que travamos em 2022. 
Um período difícil, desafia-
dor, mas que nos orgulha 
por tamanhãs conquistas.  
 
Nossa mobilizaçao derrubou 
o confisco aos aposentados, 
alertou sobre a importância 
da prorrogação de concur-
sos e mostrou nossa capa-
cidade de organizar a base 
ao reunir nossa categoria em 
todo o estado durante o en-
contro das macrorregionais.  
 
Ao longo das próximas pági-
nas, você conhecerá um pou-
co do que fizemos e saberá 
como reafirmaremos nos-
sa disposição para um 2023 
de ainda mais conquistas.  
 
Boa leitura!

João Marcos de Lima
Presidente da AFUSE
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EDITORIAL

CONGRESSOS REGIONAIS 
DEFINEM PLANOS DE LUTA

Antes mesmo do início dos Congressos 
Regionais, espaços que definem os repre-
sentantes das regiões e as bandeiras que 

são apresentadas no Congresso Estadual da 
AFUSE, o sindicato realizou a eleição do 

Conselho de Representantes nas 
Subsedes, em 9 de junho. 

 
Um mês depois, o 5º Congresso Regional da 

Capital deu início aos encontros que aconteceram 
também nas Macrorregionais de Araçatuba, 

Campinas, Mogi-Mirim e Marília.
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Após dois anos de luta, a AFUSE e as en-
tidades do funcionalismo conseguiram fa-
zer com que a Assembleia Legislativa de 
São Paulo aprovasse Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 43/2022. que alterou o 
confisco abusivo de servidores e servido-

JORNAL DA AFUSE

O governador Doria, o se-
cretário da Educação Rossie-
li da Silva e a base aliada do 
governo conseguiram apro-
var em 2022 o Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 3/2022, 
que define um novo plano de 
carreira para os educadores.

Durante toda a tramitação e votação, a 
AFUSE esteve presente na Assembleia Le-
gislativa para cobrar que o projeto incluísse 
todo o QAE e QSE.

Não faltou luta para que a medida fosse mais 
inclusiva para todas as funções das carreiras e 
o sindicato defendeu durante as mobiliza-
ções a promoção já em 2022 e o reenqua-
dramento com certificados/diplomas sem 

PLC 3 MUDA 
ROTINA DE 
QAE E QSE

PRESSÃO DA AFUSE DEMAIS E DAS
ENTIDADES DO FUNCIONALISMO DERRUBA 
CONFISCO DOS APOSENTADOS

necessidade de ser em área pedagógica. 
Além do adicional de local de exercício, 

da equiparação entre ALE e QM e a grati-
ficação de adicional de complexidade de 
gestão (ACG).

Porém, as propostas não foram acatadas 
e a AFUSE buscará mecanismos de negocia-
ção para que essas funções também sejam 
incluídas e tenham os mesmos benefícios do 
agente de organização escolar.

ras aposentados, aposentadas e pensio-
nistas do Estado.

No dia 4 de novembro, o então governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), san-
cionou a Lei Complementar (LC) 1.380/2022 
válida a partir de 1º de janeiro de 2023, que 
coloca fim ao desconto para quem recebe 
até o teto de R$ 7.087,22 do Instituto Na-
cional de Seguro Social (INSS).

A medida que passou a valer em em 2020 
na gestão de Doria, definiu a obrigatorie-
dade de contribuição de todos os aposen-
tados, as aposentadas e pensionistas que 
recebiam a partir de um salário mínimo e 
tinham descontados entre 12% e 14% de 
seus vencimentos.
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JORNAL DA AFUSE

Com apoio do de-
partamento jurídico, 
a AFUSE promoveu 
ações em defesa da 
categoria contra um 
governo que em ne-
nhum momento deu 
o devido valor à Edu-

cação em São Paulo.
No início de agos-

to, o sindicato pro-
tocolou uma denún-
cia sobre a política 
do governo paulista 
que tem contratado 
Agentes de Organi-

TAMBÉM NA JUSTIÇA, 
AFUSE BATALHA EM 
DEFESA DA CATEGORIA

AFUSE COBRA PRORROGAÇÃO
DE PRAZO DE CONCURSOS

TARCÍSIO PROMETE GESTÃO DE ATAQUES
AO FUNCIONALISMO E AFUSE VAI À LUTA

zação Escolar tercei-
rizados ao invés de 
nomear aprovados 
em concurso público 
(Edital SE Nº 01/2018).

A quantidade de 
vagas disponível não 
foi preenchida para 
a seleção, que é vá-
lida até dezembro de 
2022, e ao invés de 
chamar quem pas-
sou, o governo tem 
optado por contra-

tar temporários sem 
concurso.

Diante disso, con-
forme deliberação 
definida no Conselho 
de Representantes 
do dia 25 de junho, a 
AFUSE acionou o Mi-
nistério Público para 
cobrar que o concur-
so seja respeitado e 
os trabalhadores e 
trabalhadoras sejam 
convocados.

Herdeiro do bolso-
narismo em São Pau-
lo, o governador eleito, 
Tarcísio de Freitas (Re-
publicanos), apresen-
tou ao longo da cam-
panha uma plataforma 
de terceirização e en-
xugamento do Estado. 

Isso significa que 
novamente a união 
dos servidores e ser-

vidoras públicas será 
fundamental para im-
pedir a venda do pa-
trimônio público, ga-
rantir recursos a áreas 
essenciais, como edu-
cação e saúde, e direi-
tos fundamentais. 

Nossa luta em 2023 
seguirá por serviços 
públicos de qualidade 
e condições dignas de 

Após ingressar com 
um pedido de instau-
ração de inquérito 
civil para cobrar de 
Rodrigo Garcia e do 
secretário da Educa-
ção, Hubert Alqué-
res, a prorrogação do 
prazo dos concur-
sos para Agentes de 
Organização Esco-
lar (AOEs), a AFUSE 
também protocolou 
uma ação no Minis-

trabalho para servido-
res e servidoras.

tério Público do Es-
tado (MPE). 

O documento en-
tregue em setembro 
questionou o gover-
nador sobre a pu-
blicação de ato que 
reconheça a sus-
pensão da contagem 
dos prazos referente 
ao concurso público 
de AOEs.

Além disso, foi pro-
tocolado na Secreta-

ria da Educação um 
ofício para obter res-
postas do secretário 
sobre o mesmo teor.


