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CONSELHO DE 
REPRESENTANTES 
APROVA BASES DA 
CAMPANHA SALARIAL

No dia 25 de junho, o Conselho de Repre-
sentantes da AFUSE reuniu-se pela pri-
meira vez de forma presencial desde 2020, 
em São Paulo, para discutir a conjuntura e 
questões estratégicas da categoria com a 
presença de conselheiros e conselheiras 
das diversas regiões do Estado.
 
Entre as resoluções, os conselheiros e con-
selheiras aprovaram os encaminhamentos 
da Campanha Salarial:

- Negociações em torno do Plano Esta-
dual de Valorização do Funcionalismo 
e dos Serviços Públicos do qual a AFU-
SE faz parte do coletivo de elaboração;  
- Entrega aos candidatos ao governo do 
Estado das nossas principais negociações;  
 
- Denuncia ao Ministério Público da não 
chamada dos concursados e concursadas 
aos cargos de Agenda de Organização Es-
colar (AOE).

- Continuidade das negociações;
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Entre os dias 1º de julho e 30 de novembro deste ano, a AFUSE promoverá uma 
campanha de filiação que sorteará em cada macrorregião uma TV 40 polegadas.  
 
Concorrerão ao prêmio os novos sócios e novas sócias e aqueles e aquelas que 
já são associados e associadas ao sindicato.

Outros prêmios: Também concorrerão a estadia e alimentação na Colônia 
de Férias da AFUSE, de terça a domingo, aqueles e aquelas que fizerem 
o maior número de filiações por macrorregião no período da campanha. 

Os vencedores ou vencedoras poderão levar mais cinco acompanhantes.

O transporte até a Colônia de Férias da AFUSE será por conta 
do premiado ou premiada.

Todos os sorteios e premiações serão efetuados na segunda quinzena de 
março de 2023 e ocorrerão por meio do sistema de sócios da AFUSE, com 
acompanhamento presencial aberto aos interessados e interessadas por 
meio da plataforma Zoom.

Concorrerão e receberão as premiações os sócios e sócias com desconto 
da AFUSE no holerite.

Para a Capital, a divisão foi feita em três grupos,
de acordo com o número de sócios e sócias:

Grupo 1 – Subsedes de Itaquera, São Miguel e Tatuapé 

Grupo 2 – Subsedes da Lapa, Mooca e Penha 

Grupo 3 – Subsedes de Santo Amaro, Sudeste e Sudoeste

AFUSE PROMOVERÁ 
CAMPANHA DE FILIAÇÃO 
PREMIADA
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UM PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 

MUITAS LUTAS 
E CONQUISTAS

DESTAQUES DA EDIÇÃO

NAS RUAS, EM DEFESA 
DOS NOSSOS DIREITOS

EM DEFESA DAS CATEGORIA, SINDICATO 
APRESENTA REIVINDICAÇÕES A CANDIDATOS

AFUSE INTEGRA GRUPO DE TRABALHO PARA MELHORAR CONDIÇÕES
DE TRABALHO NO FUNCIONALISMO



JORNAL DA AFUSE

Em ano eleitoral, a pauta da 
educação sempre está pre-
sente. Fala-se muito em in-
vestir para melhorar o ensino 
público, mas efetivamente, 
quais as propostas que os 
candidatos e candidatas a 
parlamentares, governado-
res e presidente têm para 
mostrar?
 
Defender nossa pauta de 
reivindicações junto a eles 
e elas sem deixar as ruas 
e o diálogo com a catego-
ria foram nossas priorida-
des neste primeiro semes-
tre de 2022. Ao longo deste 
balanço, trazemos um pou-
co do trabalho que realiza-
mos e seguiremos a realizar 
em um ano tão importante 
para a classe trabalhadora. 
 
Boa leitura!
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O avanço em direitos 
demanda muita união e 
organização e a AFUSE 
compôs espaços de ba-
talha em busca de me-
lhores condições de tra-
balho aos funcionários 
e funcionárias públicas.  
 
Em março, entre outras 
atividades, participamos 
da reunião do Coletivo 
LGBTQIA+ da CUT São 
Paulo e da reunião de 
Lançamento do Calen-
dário de Lutas 2022 da 
centrais sindicais e do 
Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Ter-

ra (MST). A diversidade é 
nossa marca e não pode-
ria ser diferente em 2022. 
 
Em abril, participamos 
do primeiro encontro do 
ano para construção do 
Plano Estadual do Fun-
cionalismo Público do 
Estado de São Paulo, 
antiga reivindicação do 
nosso sindicato para que 
a valorização da catego-
ria seja um programa de 
Estado e não de governo. 
Por isso, estivemos em 
todas as reuniões que 
discutiram essa pauta.

EM DEFESA DAS
CATEGORIA,  SINDICATO 

APRESENTA  REIVINDICAÇÕES 
A CANDIDATOS

Os últimos anos foram de ataques a direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras, com a 

aprovação pelo Congresso Nacional da refor-
ma trabalhista e da previdência.  

 
Portanto, o diálogo com os candidatos aos par-

lamentos, aos governos e à presidência se mos-
tram fundamentais.  

 
A partir desse olhar, também atuamos na esfera 
política em defesa dos interesses da nossa ca-

tegoria. Em abril, participamos dos encontros de 
sindicalista com o candidato ao governo de São 

Paulo Fernando Haddad e à presidência Luiz Iná-
cio Lula da Silva, ambos do PT.  

 
Estivemos presentes ainda no lançamento do 

Comitê Estadual Sindical de Luta, em 19 de 
maio, e diante dos escândalos das escolas fake 

e dos desvios de verba no Ministério da Edu-
cação (MEC), cobramos o avanço da CPI.
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Nesses primeiros seis meses do ano não fal-
tou luta. Em 16 de março, marcamos presença 
em atos da Mobilização Nacional pela Educa-
ção, convocado pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Educação (CNTE).
  
Além da garantia do pagamento do piso na-
cional do magistério e da defesa do plano de 
carreira dos tra balhadores e trabalhadoras do 
setor, a AFUSE foi às ruas em defesa da valo-
rização do QAE e QSE e contra o confisco de 
14% no salário dos aposentados promovidos 
pelo governo de João Doria (PSDB). 

No dia 13 de maio, estivemos com entidades 
que compõem o coletivo em defesa dos direi-

JORNAL DA AFUSE

Com as mudanças propos-
tas pelo governo paulista, a 
AFUSE se somou às organi-

zações da educação que discutiram o Proje-
to de Lei Complementar (PLC) 26/21 e a Lei 
Complementar 1361/21.
 
Após a aprovação, distribuímos uma publi-
cação com perguntas e respostas sobre as 
mudanças no novo plano de carreira e desta-
camos que durante toda a tramitação e vota-
ção do projeto, comparecemos à Assembleia 
Legislativa para cobrar um texto mais inclu-

O Dia Internacional da Mulher, em 8 de mar-
ço, e o 1º de Maio foram momentos em que 
a categoria marcou presença nos atos e ma-
nifestações em todo o estado de São Paulo.  
No Dia da Classe Trabalhadora, levamos às ruas 
as bandeiras da valorização da educação pública, 
do salário decente, do fim da perseguição ao fun-
cionalismo e das condições dignas de trabalho.  

CAMPANHAS LEVAM INFORMAÇÃO ÀS BASES

DIA DA CLASSE TRABALHADORA E DA MULHER 
FORAM DATAS DE MUITA LUTA

tos dos aposentados e pensionistas do funcio-
nalismo público para protocolar no Palácio dos 
Bandeirantes um ofício para cobrar o fim da 
majoração de 14% impostos sobre vencimentos 
desses trabalhadores. 
 
Já no início de junho, diante do aumento dos 
casos de internação por Covid-19, caminha-
mos até a Secretaria da Educação e entre-
gamos um ofício que cobrou a retomada do 
uso obrigatório das máscaras e álcool em 
gel. Porque nada é maior do que a vida.

NAS RUAS, EM DEFESA 
DOS NOSSOS DIREITOS

sivo para todas as funções do QAE e do QSE.
Datas importantes, como o Dia Interna-
cional de Luta pela saúde da mulher, o dia 
de combate ao racismo e as tentativas de 
golpe com falsos promessas sobre proces-
sos trabalhistas e fundos de pensão tam-
bém foram temas dos nossos boletins.  
 
Em nossos informativos, lembramos ainda 
sobre a necessidade do recadastramento 
mensal de pensionistas e aposentados, por-
que todos são importantes para a Afuse.

Em abril, realizamos o 3º Encontro Nacional 
LGBTQIA+ e em maio nos somamos à mo-
bilização na Avenida Paulista contra a LGB-
TQIAfobia. Momentos essenciais para quem 
acredita em um país mais justo, igualitário e 
menos preconceituoso.
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SEIS MESES 
DE MUITA 

MOBILIZAÇÃO

MARÇO

MAIO

ABRIL

JUNHO

Ato do dia da Mulher na Avenida 
Paulista e em todo o estado

Reunião de Lançamento do Calendário
de Lutas 2022 das centrais sindicais e MST

Mobilização Nacional da Educação

Acompanhamento da Audiência Pública na ALESP 
sobre a ‘nova carreira’ do Magistério
 Acompanhamento do formato de votação 
do PLC 3/22 na ALESP

Mobilização do Dia do Trabalhador 
e da Trabalhadora na praça Charles Miller 

Encontro dos aposentados contra o confisco 

Reunião da direção estadual da AFUSE 

Lançamento do Comitê Estadual 
Sindical de Luta

Construção do Plano Estadual 
para o Funcionalismo na ALESP 

3º Encontro Nacional LGBTQIA+

Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat) 

Reunião para construção do Plano Estadual 
dos servidores Públicos de São Paulo

Encontro com pré-candidato ao governo 
de São Paulo Fernando Haddad (PT)

Encontro de Sindicalistas com pré-candidato 
à presidência da República Lula (PT) 

 Reunião de trabalho para construção 
um Plano Estadual do Funcionalismo 

Público do Estado de São Paulo

Reunião na Assembleia Legislativa para 
tratar da construção do Plano Estadual para o 

Funcionalismo Público Estadual.

Eleição do Conselho de Representantes 
nas subsedes
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JORNAL DA AFUSE

E ISSO É SÓ O

COMEÇO!


