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Secretaria de Comunicação

Assembleia estadual de 10 de abril 
será em frente ao Estádio do Morumbi

A Assembleia Estadual dos Professores a ser realizada nesta sexta-feira, 10 
de abril, ocorrerá a partir das 14 horas na Praça Roberto Gomes Pedrosa, em 
frente ao Estádio do Morumbi. Os ônibus das delegações das subsedes deverão 
estacionar nas imediações, conforme orientação da Polícia Militar.

Ao final da assembleia, seguiremos em caminhada pela Rua Padre Lebret até 
o Palácio dos Bandeirantes, onde realizaremos um Ato em Defesa da Escola 
Pública e da Valorização do Magistério. O trajeto foi autorizado pelo comando 
da Polícia Militar.

Parecer jurídico da SEE assegura o direito de greve
A APEOESP teve acesso a parecer elaborado pela Consultoria Jurídica da Secretaria 

da Educação, atendendo solicitação da Chefia de Gabinete da SEE.
Entre outros pontos, o parecer é claro quanto á legalidade da nossa greve, assegurada 

pela legislação e por acórdão do Supremo Tribunal Federal.
O parecer recomenda que seja respeitado o direito de greve e expressamente orienta 

no sentido de que não são permitidas demissões ou punições em razão do exercício 
do direito de greve, seja para professores efetivos, seja para professores temporários 
(categoria O). Professores em estágio probatório também não podem ser demitidos 
nem punidos em razão da greve.

O parecer corrobora, assim, aquilo que vimos afirmando a todos os professores e 
professoras, para que possam participar plenamente da nossa luta. Quaisquer questões 
relativas ao direito de greve devem ser dirimidas junto ao departamento jurídico nas 
subsedes, na sede ou ainda através dos telefone s (11) 3350 6070 ou 3350 6104.

Os comandos de greve continuarão visitando as escolas, dialogando com professo-
res, pais e alunos, pois a nossa greve é em defesa da educação pública estadual. Muitos 
apoios, de diversos segmentos sociais e personalidades têm chegado, mostrando que 
a nossa luta sensibiliza a sociedade. Vamos em frente, até a vitória!

Caminhada  terminará com ato em frente ao Palácio dos Bandeirantes


