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ATO PÚBLICO NO 
DIA 10/11 SERÁ NO 

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES
Em reunião realizada na terça-feira, 31/10, as en-

tidades representativas do funcionalismo público 
estadual decidiram que o ato público contra o “PL 

da morte” (PL 920/2017) será realizado em frente ao 
Palácio dos Bandeirantes no dia 10/11, sexta-feira, às 
14 horas.

Como deliberado pelo Conselho Estadual de Re-
presentantes, reunido no dia 27/10, a APEOESP parti-
cipará massivamente deste ato público, com caravanas 
de todas as regiões do estado, para exigir a retirada do 
“PL da morte” e também para cobrar do governador 
reajuste imediato de 24% para repor as perdas salariais 
acumuladas desde julho de 2014, a não demissão de 
35 mil professores da categoria O no final do ano, o fim 
do fechamento de classes e escolas, o limite máximo de 
25 estudantes por classes em todos os níveis e demais 
reivindicações da nossa categoria.

Lembramos que o dia 10/11 é dia de para-
lisação nacional pela revogação da reforma 
trabalhista e contra todas as reformas e re-
trocessos que retiram direitos e prejudicam a 
classe trabalhadora. Por isso, devemos paralisar 
as escolas e participar deste dia de luta.

No dia 10/11, todos ao Palácio dos Bandeirantes!

Dispensa de ponto
Recebemos da chefia de gabinete da Secretaria 

Estadual de Educação a informação de que foi de-
ferida a dispensa de ponto para participação dos 
representantes de escolas, conselheiros e diretores 
da APEOESP na reunião de Representantes que 
ocorrerão no dia 6/11 em todas as subsedes. A 
dispensa deve ser publicada no Diário Oficial do 
Estado nesta quarta-feira.

Academia da APEOESP
Atendendo reivindicações de 

muitos professores e professoras 
que são escritores para que fosse 
formado o “Coletivo de Escritores 
da APEOESP” ou “Academia da 
APEOESP”, a nossa presidenta 
Maria Izabel Noronha designou o 
diretor Juvenal de Aguiar Penteado 
Neto da Subsede de Marília para 
coordenar os trabalhos até que 
possa ser criado o “novo coletivo”.

A próxima reunião do coletivo 

será realizada no dia 09/11 às 16 
horas no Auditório da APEOESP. 
Estamos nos organizando para que 
possamos participar da Bienal do 
próximo ano. A presença dos nos-
sos escritores é de importância vital 
para desenvolvimento do projeto.

Para fins de avaliação e organização 
do evento solicitamos que os interes-
sados passem os nomes e as subsedes 
as quais pertencem para o e-mail: 
juvenalpenteadon@gmail.com.
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