BOLETIM DO PROFESSOR
Edição 109/ 28 de Março de 2014

CADERNO
ORGANIZER

PROFESSORES REJEITAM PROPOSTA PATRONAL
Reunidos em assembleia no último sábado, os professores de educação
básica rejeitaram a proposta patronal.

Atenção professor!
Já está no Sinpro
Santos o Caderno
Organizer, presente do
sindicato para todos
os professores
associados.
Venha receber o seu!

“Fique atento as datas de inscrição do
3° Congresso de Pesquisa”

SESI E SENAI: AUMENTO DEFINIDO
Professores do Sesi e Senai aprovaram 7% de reajuste a partir de março.

REAJUSTE DO ENSINO SUPERIOR É DE 6,37
Os salários dos professores e funcionários não docentes do ensino
superior serão reajustados em 6,37% em março. Confira o Comunicado
Conjunto!

Caderno Organizer

PROFESSORES REJEITAM PROPOSTA PATRONAL
Os professores da educação básica reunidos em assembleia no SINPRO SANTOS neste sábado, dia 22, disseram não
aos donos de escola, rejeitando a proposta patronal que ignorava as reivindicações da categoria na campanha salarial e
ainda tinha objetivo de promover desmonte da convenção coletiva.
Nas últimas reuniões de negociações, os patrões insistiram no
“saco de maldades”, com ideias como redução do recesso, fim das
férias coletivas, permissão para contratar por salários mais baixos,
mexer na garantia semestral de salários, entre outras mudanças.
Os professores repudiaram tais ameaças e reafirmaram as
bandeiras de luta nesta campanha. A pauta de reivindicações da
categoria inclui aumento de 8% (índice que recompõe as perdas
inflacionárias mais aumento real correspondente à metade da
inflação), PLR e a manutenção dos direitos da convenção coletiva.
O SINPRO SANTOS, ao lado dos demais sindicatos articulados na campanha salarial unificada no estado, vai defender
as conquistas da categoria. A mobilização dos professores neste momento da campanha é fundamental para dar força
à nossa luta contra investida patronal à convenção coletiva de trabalho.

SESI E SENAI: AUMENTO DEFINIDO
Reunidos no dia 19/03, professores do Sesi e Senai aprovaram 7% de reajuste a partir de março. O acordo também
garante reajuste nos vales refeição e alimentação
Uma mudança importante no vale-refeição: ele passa a ser pago quando o professor lecionar em dois períodos
contínuos (manhã-tarde; tarde-noite), independentemente do número de aulas. Quando os turnos não forem
contínuos, o vale refeição continua a ser pago se a carga horária for igual ou superior a seis aulas.
Entre mais de 27 assembleias, somente 3 votaram contra a proposta: Bauru, Ribeirão Preto e Taubaté. Em São José do
rio preto, a assembleia ocorrerá dia 20, em razão do feriado municipal no dia 19/03.
Realinhamento salarial na EJA
O Sesi também comprometeu-se a estudar o realinhamento salarial para os professores da EJA, uma reivindicação da categoria e
dos sindicatos.
Em 2012, esses professores ficaram fora do reajuste adicional pago aos professores do Fundamental (15,9% no Fund. I e 14,5% no
Fund. II).
Esse reajuste foi resultado da mobilização da categoria na Campanha Salarial de
2012. Os professores aceitaram o reajuste mas exigiram uma política para acabar
ou reduzir com a defasagem entre o Fundamental e o Médio.
A campanha só terminou depois que o Sesi se comprometeu a estudar o
realinhamento. Meses mais tarde, e sem discussão com os sindicatos, comunicou
um reajuste adicional em três parcelar anuais (a última vence em outubro de
2014).
Desde então, os sindicatos têm lutado para que esse percentual seja estendido
também aos professores da EJA.
Fonte: Fepesp

REAJUSTE NO ENSINO SUPERIOR!
Os salários dos professores e funcionários não docentes do ensino
superior serão reajustados em 6,37% em março. O percentual
corresponde a 1% de aumento real e reposição integral da inflação,
calculada pela média de três indicadores: ICV-Dieese, INPC-Ibge e
IPC-Fipe.
O índice foi definido na Convenção Coletiva assinada no ano
passado, com validade de dois anos. Faltava apenas a divulgação da
inflação pelo Dieese e pelo Ibge, no dia 12/03.
Com o custo de vida consolidado, o Semesp (sindicato patronal) e as
três federações do estado - Fepesp, Fetee e Fepaae - divulgaram o
Comunicado Conjunto 01/2014, informando o percentual de
reajuste nos salários.

Fonte: Fepesp

Participação nos lucros

Pela primeira vez, a Convenção
Coletiva
do
ensino
superior
assegurou também participação nos
lucros ou resultados (PLR) de 24%,
o que representa um ganho
importante para professores e
funcionários.
Vale lembrar que a PLR não sofre
desconto de INSS e possui regras
especiais para o imposto de renda.
Valores até R$ 6.270,00 são isentos
e, acima desse limite, a tributação
segue uma tabela específica, bem
mais generosa do que a adotada
para os salários.
Confira aqui à tabela.

PARTICIPE DO 3° CONGRESSO DE PESQUISA
O Sindicato dos Professores de São Paulo está promovendo o 3° Congresso de Pesquisa no Ensino destinado
aos professores de educação infantil e fundamental I. O SINPRO SANTOS foi convidado a participar e está oferecendo
aos professores da baixada que queiram participar o translado gratuito.
Para garantir a sua vaga no translado (apenas para os professores associados ao sindicato) basta enviar
uma cópia do comprovante da inscrição pago até o dia 15 de abril para Cristiane Elias através do e-mail
cristiane@sinprosantos.org.br. O Congresso acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2014.
O objetivo do evento é oferecer ao professor participante oportunidades de aprimoramento acadêmico - seja
no contato com os atuais estudos científicos na área, seja nos espaços de reflexão e debates – e também de capacitação
de sua prática docente, no acesso a novas propostas, idéias e ferramentas de trabalho.
O 3º CONPE vai discutir os desafios do ensino e da aprendizagem de crianças de 0 a 10 anos, as perspectivas
da formação polivalente do professor, a avaliação dos alunos, inclusão, políticas públicas, gestão, arte e educação, a
relação “cuidar, brincar, ensinar”, a transversalidade na educação infantil, o ensino da matemática e educação física.
Especialistas e pesquisadores na área terão a oportunidade de partilhar seus trabalhos na apresentação de relatos de
experiências e comunicações científicas. Todos que produzem estudos teóricos ou têm interesse neles estão convidados
a participar.
O evento terá uma novidade: o espaço Interlúdio, que visa
favorecer o debate e a formação de redes de colaboração. Assim, os
participantes poderão lançar novas ideias ou aprofundar
determinadas questões tratadas durante as conferências, mesasredondas, minicursos e ainda aquelas levantadas nas sessões de
comunicação e na apresentação de pôsteres.
O 3º CONPE é parte do
conjunto das atividades
que
o
SINPRO-SP
desenvolve
com
o
compromisso de valorizar
o ofício docente, além disso, é um espaço privilegiado de reflexão sobre os
caminhos da Educação do país diante das profundas mudanças na sociedade
contemporânea.
Sua participação é muito bem-vinda!

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE
SANTOS E REGIÃO

Fonte: Sinpro SP

Avenida Ana Costa, 145. Santos –
11060-001

FIQUE ATENTO AO PRAZO

30 DE MARÇO É O
ÚLTIMO DIA PARA O
PAGAMENTO COM A
TARIFA REDUZIDA!!

3234-1071/32349892
sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.sa
ntos
Horário de atendimento de segunda a
sexta das 8h às 17h.

