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REAJUSTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA SEGUE INDEFINIDO
Sindicatos e federações voltaram a se reunir com o Sieeesp.

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

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

SESI E SENAI: ATENÇÃO AO DESCONTO DO INSS
Professor fique atento ao desconto no mês do reajuste.

Venha receber o seu!
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!

COMUNICADO!!

Caderno Organizer

Professor, fique atento. Na próxima
semana, o SINPRO SANTOS convocará a
todos para a Assembleia da Campanha
Salarial. Não deixe de acompanhar o nosso
site e se informar.

Dúvidas: (13) 3234-1071

REAJUSTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA SEGUE
INDEFINIDO
Sindicatos e federações (Fepesp e Fetee) voltaram a se reunir com o
Sieeesp, dia 01/04. Foi à primeira rodada de negociação desde que as
assembleias de professores e funcionários rejeitaram a contraproposta
patronal, em 22/03.
O intervalo de dez dias entre as reuniões foi necessário para o
surgimento de novas contrapropostas que pudessem resolver o impasse.
Os sindicatos voltaram a defender um reajuste imediato e continuidade
das negociações das demais reivindicações até junho, pelo menos. O Sieeesp insiste em vincular o reajuste a mudanças
na Convenção Coletiva.
Avanços
Um ponto positivo foi à retirada de parte das propostas que o Sieeesp vinha defendendo desde o início da Campanha
Salarial: redução do recesso para 20 dias, reajuste proporcional ao tempo de serviço e flexibilização na contratação de
professores e funcionários, entre outras propostas.
Também houve acordo sobre algumas reivindicações apresentadas pelos sindicatos e federações. É o caso da
substituição da cesta básica por vale-alimentação ou outro benefício. Na proposta acordada, o vale será de, pelo
menos, R$ 70,00 ou o valor da cesta (o que for maior), com reajuste anual. A troca também só vale para novos
benefícios, ou seja, a escola não pode suprimir a cesta se já concede plano de saúde ou vale-refeição.
Problemas
Com uma pauta menos extensa, as negociações podem indicar uma perspectiva mais favorável. As questões pendentes,
contudo, são exatamente as mais difíceis. Entre elas, o reajuste salarial e a participação nos lucros.
Quanto à PLR, os sindicatos aumento para 30% em 2015. Já, o Sieeesp quer 24%, vinculado à assiduidade de
professores e funcionários, o que significa, na prática, até menos do que 24%!
Os sindicatos estão avaliando os resultados da negociação e devem se reunir na próxima semana com o Sieeesp. A
expectativa é construir uma proposta intermediária que possa ser analisada pelas assembleias.
CONFIRA MAIS NO BOLETIM 11 DA CAMPANHA SALARIAL 2014.
Fonte: Fepesp

SESI E SENAI: No mês do reajuste, atenção ao desconto do INSS!
Professores e funcionários do ensino superior e do Sesi e Senai receberão os salários de março reajustados. O reajuste
para quem trabalha no ensino superior é de 6,37%, enquanto quem trabalha no Sesi e Senai receberá 7%.
Sempre que o salário muda, quem trabalha em mais de uma escola deve informar às empresas a nova remuneração.
Assim a contribuição previdenciária é recalculada para que o desconto não seja maior do que o previsto em lei.
Isso porque o INSS é calculado sobre a soma de todos os salários, como se houvesse um único contrato de trabalho.
Em 2014, o desconto não pode ser maior do que R$ 482,93.
Se um dos salários, depois de reajustado, for igual ou superior a R$ 4.390,24, o INSS será descontado somente nesse
holerite. A escola informa que faz o recolhimento integral e o professor deve levar essa declaração em todas as escolas
para que não haja desconto nos demais salários.
Se nenhum dos salários atingir R$ 4.390,24, o desconto é feito em todos os holerites. O cálculo depende dos valores
recebidos em cada escola, daí ser tão importante a troca de informações.
E é bom lembrar: o professor é responsável por levar os informes em cada escola. Dá um pouco de trabalho, mas vale a
pena.
Quer saber como é calculado o desconto para quem trabalha em mais de uma escola? Veja aqui!
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 IPCFipe.
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.

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.

Fonte: Fepesp

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.
Sua participação é muito bem-vinda!
Fonte: Sinpro SP

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE
SANTOS E REGIÃO

Avenida Ana Costa, 145. Santos –
11060-001
3234-1071/32349892
sinprosantos@sinprosantos.org

FIQUE ATENTO!
ENVIE O SEU BOLETO PAGO ATÉ O DIA 15 DE ABRIL
PARA CRISTIANE@SINPROSANTOS.ORG.BR E
GARANTA SUA VAGA NO TRANSLADO.*

Obs: O translado é oferecido apenas aos professores
sindicalizados.

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

