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CADERNO
ORGANIZER

CAMPANHA SALARIAL: PROPOSTA À VISTA?
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”

DE OLHO NO REAJUSTE!
Professores do Ensino Superior, Sesi e Senai.

Venha receber o seu!
PLR!!
Professores, cuidado com a declaração do imposto de renda.

COMUNICADO!!

Caderno Organizer

Professor, fique atento. Em abril 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

CAMPANHA SALARIAL: PROPOSTA À VISTA?
Ainda não há acordo, mas as negociações salariais na educação básica
podem estar próximas de uma proposta para ser analisada pelas
assembleias de professores e funcionários. Esse foi o saldo de mais
uma rodada com o sindicato patronal (Sieeesp), dia 08/04.
Na pauta, a resposta dos sindicatos e das federações à contraproposta
mais recente do Sieeesp, apresentada na semana anterior.
Depois de mais de dois meses, os patrões recuaram e propuseram um
reajuste de 6,37% em 2014 e aumento de 2% acima da inflação em
2015. Também retiraram a maior parte das propostas feitas no início da Campanha, mas mantiveram três delas:
participação nos lucros (PLR) vinculada à assiduidade de professores e funcionários; possibilidade de divisão das
férias dos professores nos cursos de período integral e limitações na garantia semestral de salários.
Para os sindicatos e as federações, o maior problema está nessas alterações e por isso elas foram, mais uma vez,
recusadas. Ainda assim, as entidades entendem que há espaço para se buscar uma solução. Essas decisões foram
tiradas por consenso após um longo debate que reuniu sindicatos de todo o estado.
As conversações devem continuar nos próximos dias e a expectativa é por uma proposta final, construída na mesa de
negociação.
Além das questões patronais, há também a pauta dos trabalhadores que prevê uma política específica para o piso, com
aumento de 20% acima dos reajustes; hora-tecnológica e limite do número de alunos por classe, entre outros.
O SINPRO SANTOS deve chamar os professores para assembleia ainda em abril para avaliação das propostas
existentes.
Fonte: Fepesp

DE OLHO NO REAJUSTE DE MARÇO NO ENSINO SUPERIOR, SESI E SENAI
Os salários de março no ensino superior, no Sesi e no Senai estão reajustados. Agora é hora de conferir se o reajuste de
março foi aplicado corretamente. Veja como calcular:

Atenção ao desconto do INSS!
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.
Fonte: Fepesp

PLR: FIQUE ATENTO A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
Antes fazer a declaração do imposto de renda é preciso ficar atento ao informe de rendimentos no que diz respeito à
Participação nos Lucros ou Resultados. O valor referente aos 24% da PLR recebido pelos professores da educação
básica em 2013 deve constar como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (campo 5 do documento), tal como o
13º salário. Caso contrário, será preciso pedir a correção do informe ao RH da escola.
Nesta semana, o SINPRO SANTOS tomou conhecimento de vários informes incorretos. Por isso, alerta a categoria
sobre o fato. De acordo com a lei 12.832, de 2013, a tributação da PLR passou a ser exclusivamente na fonte. Assim,
todos os trabalhadores que receberam PLR no total de até R$ 6 mil (valor referente ao ano-base 2013) ficam isentos do
imposto de renda. Aqueles que tiverem rendimentos superiores a esse teto sofrerão o desconto do imposto de acordo
com tabela específica.
Quem já entregou a declaração deverá checar o informe de rendimentos. Se identificar o problema terá de pedir a
correção ao RH da escola e depois fazer a declaração retificadora. Especialmente quem teve que pagar imposto, tal
checagem é fundamental, pois o valor pode estar errado.
Abono: Caso você tenha recebido os 24% como Abono, o valor deve estar discriminado no informe em “total de
rendimento”.
Luta do SINPRO SANTOS: A desoneração da PLR é uma antiga reivindicação dos trabalhadores brasileiros e é
resultado da luta do movimento sindical. O SINPRO SANTOS participou ativamente das discussões.

ERRATA: No Boletim 11 da Campanha Salarial o valor mínimo do vale-alimentação, de troca da
cesta básica foi grafado incorretamente. O valor correto é R$ 70,00 e não R$ 700,00!

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!

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE
SANTOS E REGIÃO

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

Fonte: Sinpro SP

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

sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.sa
ntos

Obs: O translado é oferecido apenas aos professores
sindicalizados.

Horário de atendimento de segunda a
sexta das 8h às 17h.

