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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

Está prevista para o dia 28/04 uma paralisação nacional. Esta mobilização está 
diretamente ligada às reformas propostas pelo Governo Federal para a Previdência e 
Leis Trabalhistas.  
 
Entendendo a importância deste movimento e em apoio aos trabalhadores, neste dia 
o Certus Colégio atenderá a todos os estudantes matriculados nos períodos 
Matutino, Vespertino e Integral. Entretanto, preparamos uma série de atividades que 
visam, sobretudo, discutir e conscientizá-los de como as ações do governo poderão 
interferir diretamente em suas vidas. O tema já foi abordado, em aula, durante o mês 
de abril, mas no dia 28 será tratado com exclusividade em todos os segmentos. 
 
TEMAS QUE SERÃO ABORDADOS: 
 
- Terceirização; 
- Reforma da Previdência 
- Reforma Trabalhista 
- A proposta do governo 
- Como ela afeta a vida do trabalhador 
- O que muda para as empresas 
 
Ainda como parte desta ação, no dia 27/04 (próxima quinta-feira) a partir das 18h30 
teremos uma roda de conversa aberta para colaboradores, estudantes e familiares 
para trocarmos informações e discutirmos o tema. Participe!   
 
 
 
 

Atenciosamente,  
Equipe Certus 
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