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Professores do Sesi/Senai aprovam 8% de reajuste

Os professores reuniram-se em 03/04 em São Paulo, durante assembleia estadual, e aprovaram 
parcialmente a proposta do Sesi/Senai.
O reajuste salarial será de 8%, retroativo a março. O índice assegura 2,53% de aumento real,  
com a reposição inflacionária de 5,47%. O vale-refeição vai de R$ 18 para R$ 20.
A assembleia  também  aprovou  o  compromisso  do  Sesi/Senai  de  negociar  a  recomposição 
salarial dos docentes do ensino fundamental, que têm diferenças em relação ao ensino médio.
A Assembleia foi realizada no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, com participação de 
unidades de todo o Estado de São Paulo. A Campanha Salarial é coordenada pela Fepesp e inclui 
22 sindicatos.
Acordo
Nova reunião de negociação está marcada para 9 de abril, quando voltarão à mesa o calendário 
para recompor os salários do nível fundamental e valorização do vale - alimentação.
Essa negociação precisa ocorrer antes da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho e é um 
compromisso firmado durante reunião de 02/04.
De acordo com a reunião, a presença na assembleia foi garantida por outro compromisso: a não 
retaliação aos professores participantes.
A mobilização no Sesi/Senai foi fundamental para a conquista da categoria. As assembleias nos 
sindicatos, por exemplo, entre 14 e 16/03, reuniram mais de dois mil professores.
Fonte: averdadenoensinoprivado.org.br



A Lei de Gérson das escolas de educação básica 
Mais uma rodada de negociação terminou sem nenhum avanço. Repetindo o desdém das 
reuniões anteriores, o Sieeesp e demais sindicatos patronais recusaram-se a apresentar uma 
nova proposta de reajuste salarial. 

Não há justificativa para a atitude irresponsável que tem se arrastado desde fevereiro. As 
escolas têm recursos para pagar bem acima do que os 5,6% que foram propostos até agora.

Essa história deve ser contada quantas vezes se fizer necessário: no final do ano passado, as 
escolas projetaram uma inflação bem maior do que acabou acontecendo. Com base nessa 
expectativa, as mensalidades foram reajustadas, na média, em 10%. 

O mês de março chegou e a inflação dos doze meses anteriores ficou em 5,3%, abaixo do 
que as escolas estimavam pagar aos professores e funcionários não docentes.

O  Sieeesp  e  seus  sindicatos  satélites  adotaram  a  Lei  de  Gérson  como  plataforma  nas 
negociações salariais. Beneficiadas por uma conjuntura favorável, as escolas decidiram levar 
vantagem e embolsar o que deveria estar destinado aos trabalhadores. 

Fonte: FEPESP 

“Mulheres  no  Poder:  A  maioria  da  população  
brasileira  é  composta  por  mulheres,  porém  ainda 
precisamos  avançar  na  luta  pela  ampliação  e  pelo  
fortalecimento  da  presença  feminina  nos  espaços  
políticos e de poder. CONTEE”.
O Sinpro Santos,  filiado à CONTEE (Confederação  
Nacional  dos  Trabalhadores  em  Estabelecimentos),  
está disponibilizando a revista Conteúdo, sendo nesta,  
“Edição Especial Mulher”. 
Para as professoras (os) interessadas (os) em receber a  
revista,  entre  em  contato  através  do  e-mail  
(imprensa@sinprosantos.org.br)  ou  pelo  telefone 
3234-1071 / 3234-9892, informando o endereço a ser  
entregue.
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  Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012
A “Agenda do Professor 2012” foi feita especialmente para a organização do professor.  Ela tem 
como tema as antigas civilizações das Américas e contêm diversas informações e fotos sobre estes 
importantes povos a cada mês. A agenda também tem um espaço especifico para você colocar seus 
horários de aula, fazer seu planejamento salarial e anotações diversas. Além disso, uma seção com 
importantes orientações sobre os direitos e as relações de trabalho dos professores.

Para os professores sindicalizados a agenda já está à disposição para ser retirada aqui no 
sindicato. – Av. Ana Costa, 145, em Santos - Para os demais professores, ao se sindicalizarem 
receberão também este instrumento de organização feito especialmente para a categoria.  

Então, não deixe de se sindicalizar. A união é importante para manter a força do Sindicato. Vamos mudar juntos.

 SINDICALIZE-SE
 
A união é importante para manter este sindicato forte. E assim, podemos continuar a 
lutar pelos direitos da categoria. Professor, não deixe de se sindicalizar. O SINPRO 
Santos está aqui para  apoiá-los, Vamos mudar juntos!

DENÚNCIA
Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em que você ensina. 
Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie. 
Telefone: 3234-1071

SINPRO Santos nas redes sociais
Para criar uma maior aproximação com você, professor, criamos uma página no Facebook e 
uma conta no Twitter. Estes novos meios serão mais uma ferramenta para deixá-los 
atualizados e manter contato com a categoria. Não deixe de acessar. 

Clique nos links abaixo
Facebook
Twitter 

Convênios

Mais um clássico da psicografia de Chico Xavier palco do Teatro 
Municipal Braz Cubas. 
Os ingressos estarão à disposição na bilheteria do teatro a partir do 
dia 15 de abril.
Desconto  de  50% para os  maiores  de  60  anos,  professores  e 
estudantes. Salientamos que com a      apresentação  da  "carteira   
social" do sindicato ou      associação  de  classe  terá  os  mesmos   
50% de desconto 
O espetáculo acontecerá no dia 5 de maio às 20horas, na Av. 
Pinheiro Machado n.º 48, Vila Mathias, em  Santos.
 
Para maiores informações, 3022 0357 ou na bilheteria do teatro.
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