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AUSÊNCIAS DA GREVE 
não são injustificadas e serão 
negociadas ao final do movimento

Há notícias de que as escolas estão 
sendo orientadas a consignar faltas 
injustificadas no Boletim de Frequência 
da Educação – BFE –, pressionando os 
professores em greve a voltarem para 
as unidades escolares.

Entretanto, reafirmamos o entendi-
mento de que as faltas decorrentes da 
greve não podem ser utilizadas para 
fins disciplinares (demissão, dispensa ou 
rescisão de contrato), inclusive para os 
docentes em estágio probatório e ca-
tegoria “O”. Nesse sentido, o Supremo 
Tribunal Federal já fixou o entendimen-
to na Súmula nº 316: “A simples adesão 
à greve não constitui falta grave.”

O professor, para resguardar o seu 
direito constitucional de greve, deve 
comunicar a escola de que está em 
greve conforme modelo divulgado no 
Informa Urgente nº 17.

As ausências decorrentes da greve 
não são injustificadas, até porque a greve 
pressupõe a paralisação, de forma que, 
após o término do movimento reivindica-
tório, as mesmas poderão ser negociadas, 
inclusive a reposição dos dias parados.

No dia 15/04, ALESP 
realizará audiência 
pública sobre a greve 
dos professores

Mais de vinte deputados estaduais, 
de nove partidos, assinaram convoca-
ção para uma audiência pública sobre a 
greve dos professores, a realizar-se no 
dia 15 de abril, na ALESP.

Tão logo tenhamos mais informa-
ções, divulgaremos para orientação 
das subsedes.

Professores receberão 
apoio de torcida 
corinthiana durante 
partida do Paulistão, 
em Piracicaba

Depois de oficializar o seu apoio à 
greve dos professores, a Torcida Gavi-
ões da Fiel promete levar hoje à noite 
às arquibancadas do Estádio Barão de 
Serra Negra, em Piracicaba, uma faixa 
de solidariedade à categoria. 

"Acreditamos que um futuro melhor 
passa, obrigatoriamente, por uma edu-
cação de qualidade. Portanto, nossos 
educadores merecem total respeito 
e valorização", defende a Diretoria da 
Gaviões da Fiel.

A faixa de apoio será apresentada 
durante a partida entre o Corinthians e 
o XV de Piracicaba, que terá transmis-
são pelas TVs Globo e Bandeirantes a 
partir das 22 horas. Trata-se da partida 
de encerramento da primeira fase do 
Campeonato Paulista, uma decisão 
importante para os torcedores corin-
thianos, já que o time está prestes a 
encerrar essa etapa invicto e decidir o 
Campeonato no Itaquerão. Assistam!

Atriz Letícia Sabatella pede 
ao governador respeito e 
diálogo com professores

Além das moções de apoios de 
Sindicatos, Câmaras, deputados e 
vereadores, a APEOESP tem recebido 
diariamente a solidariedade de torcidas 
de futebol, músicos e artistas.

Em contato com o Sindicato, a atriz 
Letícia Sabatella contou qual seria sua 
mensagem ao governador Geraldo Alck-
min em relação à greve dos professores.

“Caro governador, em tempos 
de secura, em uma cidade câncer, a 
cultura de seus cidadãos, a educação, 
são bálsamos que traçam horizontes 

vitais. Professores merecem respeito e 
consideração. Estamos, em todo o País, 
atentos à greve e ao melhor encami-
nhamento pra essa questão. Ganhe o 
nosso apoio futuro, apoiando os pro-
fessores agora. Muita paz e sabedoria”, 
escreve a atriz.

Atriz e cantora, Sabatella é conhe-
cida não apenas por sua participação 
nas principais telenovelas, mas também 
por sua intensa atuação política, em 
defesa dos direitos humanos e dos 
trabalhadores.
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