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APEOESP recebeu informações 
de que alguns professores não 

verificaram em seus holerites o va-
lor correspondente a 1/3 de férias.       
O Sindicato já entrou em contato 

11 de Julho:  
Dia Nacional de Luta

APEOESP convoca os professores para participar das 
manifestações organizadas pela CUT e demais centrais sindicais

A 
CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) e as demais 
centrais sindicais convocam 

todos os trabalhadores e a popula-
ção em geral para saírem às ruas e 
promover greves, grandes manifes-
tações de protestos e passeatas no 
próximo dia 11 de julho. 

As Centrais, que sempre esti-
veram nas ruas por melhorias em 

saúde, educação, transporte público, 
segurança, moradia, entre outros, 
querem reforçar a pressão sobre o 
Congresso Nacional e o governo, 
visando garantir a votação de me-
didas que contemplem a pauta da 
classe trabalhadora. 

As Centrais e todos os seus sin-
dicatos filiados lutam por um Brasil 
melhor, com desenvolvimento, 

valorização do trabalho, distribuição 
de renda e justiça social. 

A APEOESP convoca os pro-
fessores para  part ic ipar das 
manifestações em defesa da de-
mocracia e dos direitos dos tra-
balhadores.   Em breve, 
mais informações. 

Concurso 
público 
Conforme já divulgado em nossos 

Boletins, nossa greve conquis-
tou, entre outros itens,  a realização 
de concurso público para 52.600 
vagas de PEB II a ser realizado no 
segundo semestre. Serão ofereci-
dos cursos gratuitos nas DREs, em 
parceria com a APEOESP. 

O Sindicato está organizando as 
Revistas de Educação com resenhas 
da parte pedagógica. Orientamos as 
subsedes a indicarem o interesse e 
quantidade de Revistas junto à Se-
cretaria de Assuntos Educacionais e 
Culturais (educ@apeoesp.org.br ou 
3350.6013 com Celiany) e/ou Se-
cretaria de Formação (formacao@
apeoesp.org.br ou 3350.6120 com 
Solange) da Sede Central até o dia 
20 de julho. 

Curso de mediação 
de leitura
APEOESP recebeu 45 inscrições 

para o curso de mediação de 
leitura. O curso, em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio 
Comunitário Queiroz Filho, deverá 
acontecer em agosto, já que muitos 

professores inscritos optaram por 
datas que não coincidam com as férias 
escolares. A APEOESP está formando 
as turmas de acordo com as indicações 
dos inscritos e em breve divulgará datas 
e horários do curso.  

Pagamento de 
1/3 de férias

com a Secretaria da Educação que 
se comprometeu a verificar os 
casos.  Estamos acompanhando  
e em breve divulgaremos novas 
informações. 

Secretaria de Comunicações


