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Dispensas de ponto devem ser
publicadas ainda nesta semana

E

m contato da presidenta da APEOESP,
professora Bebel, com a Secretaria da
Educação, a APEOESP foi informada que as
dispensas de ponto referentes aos dias 6 de
junho (Reunião de Representantes) e 31 de maio
(Conselho Estadual de Representantes) seguiram
em 2 de julho, para publicação no Diário Oficial,

o que deverá ocorrer nesta quarta-feira ou na
quinta-feira.
Em relação às reposições de aulas referentes aos
dias 15 e 30 de maio e 14 de junho, o Sindicato,
diariamente, cobra as autorizações da SEE. Também o fará na próxima reunião que deverá ocorrer
brevemente.

CNTE conclama para o Dia Nacional
de Paralisação da Educação

13 de agosto será mais um Dia Nacional de
Paralisação da Educação. A data faz parte do
calendário de mobilização aprovado pelos trabalhadores das escolas públicas de diversas regiões
do país presentes na 9ª Conferência Nacional de
Educação Paulo Freire. O evento aconteceu nos
dias 26, 27 e 28 de junho na cidade de Curitiba,
Paraná. APEOESP esteve presente com uma delegação de 13 professores/as.
Durante os 3 dias de debates sobre os mais diversos temas que assolam toda a classe trabalhadora,
com destaque para os da educação, como a reforma da Previdência; a reforma trabalhista; a PEC da
morte, que impede o crescimento dos investimentos
sociais; a reforma privatista do ensino médio; o siste-

mático ataque aos direitos fundamentais e sociais de
toda a população; a entrega da soberania nacional;
os ataques antidemocráticos às organizações sociais
e sindicais, entre outros pontos, foi aprovado um
Manifesto que aponta para a necessidade de todos
se manterem em vigília permanente nas ruas.
Aqui em São Paulo, conforme aprovado na reunião da Diretoria Estadual Colegiada realizada em 25
de junho, a APEOESP organizará uma greve neste
dia 13 de agosto também contra os demandos do
governador João Doria.
O dia de paralisação será um momento de realização de marchas e atos em todos os municípios em
defesa da Educação Pública e contra a destruição da
aposentadoria, conforme ocorrido em 15 de maio.
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