Comunicado
Considerando:
 a convocação das centrais sindicais, da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil) e da ANEC (Associação Nacional das Escolas Católicas do Brasil)
para uma greve geral nesta sexta feira, em protesto contra as reformas trabalhistas e da Previdência
Social que tramitam na Câmara dos Deputados e que podem ser votadas nas próximas semanas;
 que as consequências decorrentes de tal paralisação afetam o transporte, o trânsito, a interrupção
geral das atividades e a suspensão de serviços de diversas naturezas, a segurança.
O Colégio Santa Bartolomea Capitanio INFORMA que:





apoia e se solidariza com os movimentos sociais na luta pelos direitos básicos da população;
libera seus funcionários que queiram participar do movimento;
paralisa suas atividades, objetivando garantir a segurança e a integridade de alunos e
educadores;
suspende todas as atividades previstas para amanhã, sexta-feira, dia 28 de abril e ressalta
que estas serão repostas em data a ser comunicada posteriormente.

A Direção, Coordenação e o Corpo Docente
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