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Secretaria de Comunicação

Professores/as aprovam jornada de lutas 
rumo à greve geral no dia 28 de abril

APEOESP interpela Secretário sobre 
intimidação e desrespeito ao direito de greve

A APEOESP protocolou nesta 
sexta, 31/3, ofício ao Secretário 
Estadual da Educação para que se 
retrate de comunicado distribuído à 
rede estadual de ensino com diversas 
ameaças de punições a professores 
e professoras que aderiram à greve 

que se iniciou em 28/3 e foi suspensa 
em 31/3.

O comunicado do Secretário desres-
peita o direito de greve dos servidores 
públicos.  Caso não volte atrás em suas 
ameaças,  a APEOESP ingressará com 
ação judicial contra a sua postura ilegal.

Gabinete do Secretário informa que haverá 
reposição dos dias 8 e 15/3

Em contato da APEOESP,  o gabi-
nete do Secretário informou que foi 
aprovada nossa solicitação de reposição 
de aulas relativas às paralisações dos 

dias 8 e 15 de março.  O Gabinete 
informou que a CGRH comunicará 
diretorias de ensino e escolas, tomando 
as providências necessárias.

Cerca de 40 mil professores(as) 
tomaram a avenida Paulista e o vão-livre 
do MASP na tarde de sexta-feira, 31, e 
aprovaram a suspensão da greve inicia-
da no dia 28 e um calendário de lutas 
rumo à Greve Geral que está sendo 
convocada pelas centrais sindicais – 
entre elas a CUT – para o próximo dia 
28 de abril. Desta forma, a campanha 
salarial continua a combinar a pauta 
específica de reivindicações (reposição 
salarial de 22,03%) com a luta nacional 
contra a Reforma da Previdência, a re-
forma trabalhista e todos os desmontes 
das políticas públicas que o governo 
golpista de Temer vem impondo.

Para tanto, a jornada de lutas dos 
professores e professoras prevê a 
continuidade da pressão aos deputados 
federais de São Paulo para que votem 
contra a reforma, com ações nos aero-
portos; manter a consulta popular, pois 
é uma forma didática de debatermos 
o tema com a população em geral, 
esclarecendo-a sobre o desmonte do 
sistema previdenciário no País; a reali-
zação de atos, aulas públicas, utilização 
de carros de som.

Em data ainda a ser definida, a 
APEOESP promoverá um ato-show 
com artistas convidados.

Em seguida à assembleia, os pro-
fessores, junto com outros sindicatos 
e movimentos sociais (MTST, MST, 
Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil 
Popular), realizaram uma passeata até 
a Praça da República, onde realizaram 
um ato unificado contra as reformas do 
governo ilegítimo de Temer.

Caravanas a Brasília
Na próxima semana, o relator da 

proposta de Reforma da Previdência, 
deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-
-BA), deve apresentar seu parecer. A 
partir daí deve-se definir o calendário 
de tramitação da matéria na Câmara. 
A APEOESP estará atenta a este calen-
dário e convocará caravanas a Brasília 
para pressionar os deputados.

Campanha em outdoors
A APEOESP realizará ampla campa-

nha em outdoors, lambe-lambe, faixas 
denunciando o desmonte da educação 
pelo governo Alckmin, por reajuste sala-
rial e contra as reformas da Previdência, 
trabalhista e do Ensino Médio.

Materiais
A APEOESP elaborará adesivos con-

vocando para a Greve Geral do dia 28 
de abril e reeditará o adesivo “Não ao 
desmonte da Previdência”. Além disso, 
fará um selo “Aqui somos contra a Re-
forma da Previdência”, para ser colocado 
no comércio, restaurantes, empresas, 
bares e outros locais públicos. 

Principais eixos da campanha:
  Não à Reforma da Previdência
  Reajuste salarial já!
  Contra a terceirização
  Contra a reforma trabalhista
  Nenhuma disciplina a menos no 

Ensino Médio. Currículo máximo e 
qualidade na Educação.


