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É amanhã!!!
A Campanha Salarial 2015 está começando com uma
pergunta: quais as reivindicações realmente importantes?
Você que leciona no Sesi-Sp, Ensino Superior ou no Senai-SP
está sendo chamado a participar da primeira assembleia da
Campanha Salarial 2015.
As reivindicações prioritárias escolhidas vão ser
apresentadas amanhã, dia 07, na Assembleia. A presença em
peso da categoria é muito importante, não deixe de participar!!
A assembleia irá acontecer na Avenida Ana Costa, 151, sala 52, sede provisória
do Sinpro Santos, às 14h.
Venha participar!!

Ar-condicionado na sala de aula: luxo ou necessidade?
O verão, em todo Brasil, especialmente em nossa região vem batendo recordes
de calor. Pais, donos de escolas e professores estão cada vez mais preocupados com
essa realidade. Pois a maioria está acostumada a conviver com ar-condicionado no
carro, em casa e em vários ambientes. Atualmente, muitos ficam sem a refrigeração
quando chegam à escola. Isso porque, na volta às aulas, aparelhos de ar-condicionado
e até mesmo ventiladores estão em falta nas salas de aula de boa parte das escolas
particulares, comprometendo assim o rendimento escolar no início do semestre ou a
saúde dos alunos. Isso é preocupante para o SINPRO, pois a qualidade do ar e a
temperatura em ambiente de trabalho seguem leis prévias a serem seguidas.
Professor, não aceite isso! Caso a sua escola não forneça um ambiente de
trabalho propício denuncie imediatamente ao sindicato!!
Professor João Rinaldo
Diretoria de Base do Sinpro Santos

Reajuste na educação básica será conhecido em março
O reajuste salarial de março de 2015 para os professores de educação básica deve ser
conhecido no dia 9/3, quando o Dieese divulgar o Índice do Custo de Vida (ICV) de fevereiro.
A atual Convenção Coletiva prevê a reposição integral da inflação dos últimos doze meses (de
março/2014 a fevereiro/2015) e mais aumento real de 2%. Para o cálculo do índice inflacionário, o
critério adotado pela Convenção é a média aritmética de três indicadores - ICV-Dieese, INPC-Ibge e
IPC-Fipe. A divulgação do IPC está prevista para o dia 5 e do INPC, para 6/3.
O reajuste será aplicado nos salários de março, pagos até o 5º dia útil de abril. O índice
definitivo será divulgado por um comunicado assinado entre a Fepesp e o Sieeesp, sindicato
patronal das escolas de educação básica.
PLR

A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) para 2015 é de 30%, sendo que destes, 6%
está condicionado a um máximo de 6 faltas injustificadas entre o primeiro dia de aula e último dia
do mês que antecede o pagamento. São consideradas faltas para efeito do pagamento da PLR toda
ausência não abonada pela legislação ou pela Convenção Coletiva de Trabalho.
Fepesp

O lazer é algo que está presente na vida das pessoas, mas nem todos
sabem a importância dessa atividade, que traz muitos benefícios para
nossa qualidade de vida?
Pensando nisso o Sindicato trabalhou e fechou
uma parceria bem vantajosa para os seus associados com
o Carrinho de Praia do Ceará, localizado em frente ao
posto 2 entre o canal 1 e 2, que passa a ser o novo ponto
de encontro da categoria. O ponto é bem localizado,
seguro e familiar. Conta com uma boa infraestrutura e
oferece um atendimento de qualidade e com um bom
desconto para os nossos sócios. Venha conhecer ou ligue
para o SINPRO e se informe.
E vem mais por aí, o SINPRO SANTOS, está
firmando novas parcerias iguais a esta nas cidades de Guarujá, São Vicente e Praia Grande
aguardem.

Prof. João Rinaldo
Diretoria de Base do Sinpro Santos

