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Recebemos informações de que 
professores estão sendo convocados 
para Conselhos de Classe e Turma no 
dia 28 de abril, dia da Greve Geral. 
Informamos que qualquer que seja a 
atividade proposta para ocorrer nesta 
data, está garantido o direito constitu-
cional de greve. A ausência ao trabalho 
motivada pela participação na greve não 
pode gerar nenhum tipo de penalidade 
e/ou constrangimento aos docentes.

Descontos
Também nos chegaram informações 

de que as Diretorias de Ensino estão 

pressionando os professores com a 
afirmação de que sofrerão descontos 
financeiros dos dias 29/30 de abril e 1º 
de maio também, se aderirem à greve 
do dia 28. 

Esclarecemos que somente serão 
descontados os dias intercalados ( 
sábados, domingos, feriados e dias em 
que não haja expediente) na ocorrên-
cia de faltas sucessivas, justificadas ou 
injustificadas.  

Ou seja, somente sofrerá o descon-
to dos dias intercalados o funcionário 
que faltar no dia 28, sexta-feira e tam-
bém na terça-feira, dia 2 de maio.

DIA 28, GREVE GERAL: professores 
na luta contra reforma da previdência e 
demais ataques aos trabalhadores

Conforme aprovado em as-
sembleia e ratificado pelo 
Conselho Estadual de Re-
presentantes da APEOESP, os 

professores participarão da Greve Ge-
ral convocada pelas centrais sindicais 
para o próximo dia 28 de abril contra 
as reformas que retiram direitos da 
categoria e da classe trabalhadora em 
geral. A categoria fará parte de vários 
atos regionais por todo o Estado de 
São Paulo. 

Além da reforma  da previdência, 
o governo ilegítimo de Temer também 
quer aprovar com urgência a reforma 

trabalhista e a terceirização, assim como 
implementar a reforma do ensino 
médio que prejudicará ainda mais a 
qualidade do ensino.

Também estaremos na luta em de-
fesa de nossas pautas específicas, pois 
até o momento o governo estadual 
não acenou com qualquer proposta de 
reajuste salarial.

Portanto, todas as nossas subsedes, 
em conjunto com outras categorias, 
movimentos sociais, igrejas, centrais 
sindicais estão engajadas na organização 
de atividades regionais como atos, pas-
seatas, panfletagens, buzinaços, carre-

atas para demonstrar que a população 
e nossa categoria não concordam com 
os ataques que estão sendo desferidos 
contra os trabalhadores. Professores 
devem contatar sua subsede para obter 
informações sobre horários e  locais das 
atividades. 

As subsedes da Capital e da Grande 
São Paulo deverão organizar ações no 
período da manhã e à tarde engrossa-
rão o ato público que será realizado às 
17 horas no Largo da Batata, seguido de 
passeata até a residência do presidente 
ilegítimo Michel Temer.

Conselho de Classe no dia 28
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