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AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE 
A GREVE DOS PROFESSORES

Nesta quarta-feira, 15 de abril, a partir das 14 
horas, a Assembleia Legislativa realiza audiência 

pública para discutir a greve e as reivindicações dos 
professores. O evento é uma iniciativa de vários 
parlamentares e acontecerá no Auditório Paulo 

Kobayashi. A presidenta da APEOESP representará 
os professores. É importante a participação de to-
dos, reforçando a luta e cobrando do governo do 
Estado o atendimento das legítimas reivindicações 
da categoria.

DIREITO DE GREVE
Conforme informado no boletim APEOESP IN-

FORMA URGENTE 24, a ausência do trabalho 
motivada pela participação na greve não pode gerar 
nenhum tipo de penalidade e/ou constrangimentos 
aos docentes. Segundo orientações do Departa-
mento Jurídico da APEOESP, não há necessidade de 
“quebra” devido aos 30 dias de paralisação.

Reforçamos apenas a necessidade dos profes-
sores em greve protolocarem requerimento junto 
à Unidade Escolar informando tal fato, conforme 
modelos já publicados nos boletins APEOESP IN-
FORMA URGENTE 15, 17 e 18 (disponíveis no 
portal  www.apeoesp.org.br).

GREVE NACIONAL DOS 
TRABALHADORES  EM EDUCAÇÃO

A  CNTE está convocando os trabalhadores em   
educação para uma greve nacional que deverá 

ocorrer no dia 30 de abril. A greve é pela garantia 
dos direitos da classe trabalhadora; contra o PL 
4.330; pela manutenção do regime de partilha dos 
royalties do pré-sal (contra o PLS 131/2015 do se-
nador José Serra); contra a PEC 171/93, que prevê 
a diminuição da maioridade penal para 16 anos; pelo 
cumprimento integral da Lei do Piso do Magistério; 
pela Valorização das Carreiras dos Trabalhadores em 

Educação; pela implementação imediata e integral 
do Plano Nacional de Educação, além das pautas 
específicas dos estados e municípios.

A Greve Nacional da Educação tem por objetivo 
manter os/as educadores/as das escolas públicas 
unificados com as demais categorias de trabalhado-
res brasileiros, e com a sociedade, que estão tendo 
seus direitos violentamente atacados pelo Congresso 
Nacional, além de dar visibilidade à luta nacional de 
nossa categoria.


