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Negociações na educação básica apontam para reajuste de 6,5%
As negociações na educação básica podem estar próximas do fim. Nos últimos dias, sindicatos, Fepesp e
representantes patronais conseguiram construir uma proposta que ainda precisa passar pelo crivo das assembleias
dos professores e dos donos de escolas.
A proposta prevê Convenção Coletiva de dois anos, com aumento real em 2012 e em 2013.
Em 2012, o reajuste negociado foi de 6,5%, excepcionalmente a partir de maio. O índice corresponde a 1,2% de
ganho real, além da inflação.
A partir de março de 2013, a proposta assegura aumento real de 2% e reposição inflacionária.
PLR aumenta para 24%
O acordo negociado aumentou a Participação nos Lucros ou Resultados para 24% em 2012 e 2013, contra os 21%
pagos nos dois últimos anos.
Considerando o aumento real nos dois anos e a PLR de 24%, a proposta se aproxima bastante da reivindicação de
recuperar o poder de compra dos salários e assegurar ganho real correspondente a 50% por inflação, a cada ano.
As demais cláusulas da Convenção Coletiva também foram discutidas e a maioria das mudanças previstas são
ajustes na redação.
As negociações agora se concentram nas cláusulas sociais. A proposta final será submetida aos professores, em
assembleias que devem ser marcadas para o dia 5 de maio.

Assembleia dos Professores de Educação Básica chegou a hora de decidir
Reajuste de 6,5% a partir de maio, PLR de 24%, manutenção das atuais cláusulas sociais e validade bienal da
convenção coletiva (inclusive da PLR): essas são as propostas sobre as quais os professores da educação básica
deverão deliberar na assembleia que será realizada no dia 5 de maio, às 14h, na sede do SINPRO SANTOS,
localizado na Av. Ana Costa, 145 - Santos.
Leia aqui o Edital de Convocação para a Assembleia.

Sindicatos insistem em dialogar com o Sesi/Senai
A Fepesp e os sindicatos que a integram insistem na negociação com o Sesi para assinar o Acordo Coletivo
de Trabalho.
A proposta de reajuste de 8%, construída na mesa de negociações, garante ganho real de 2,5% aos salários,
além da reposição inflacionária. Porém os sindicatos mantêm a posição de discutir a defasagem salarial
entre os professores do ensino fundamental e médio. A recusa do Sesi em assumir o compromisso de
discutir essa situação é o único motivo pelo qual o reajuste ainda não chegou ao bolso dos professores.
O debate sobre a desigualdade nos salários dos professores é uma reivindicação justa e legítima. Justa
porque a diferença chega a 67% e legítima por ter surgido dos próprios professores nas assembleias.
É importante lembrar que o índice de 8% não caiu do céu. Foi fruto da mobilização conduzida pelos
sindicatos, reunindo mais de 2500 professores em todo o Estado.
Por ironia, sindicatos que não integram a Fepesp e que não tiveram participação alguma no processo de
mobilização e negociação, concordaram em assinar o Acordo nos termos e condições impostas pelo Sesi.
Por este motivo, uma pequena parcela dos professores já recebeu o salário reajustado, mas, a que custo?
Diálogo
Entre as alternativas para sair do impasse, os sindicatos sugeriram a nomeação de um árbitro para decidir o
conflito. A ideia foi recusada pelos patrões, que também não aceitaram submeter a questão ao Tribunal do
Trabalho, em processo de dissídio coletivo, como foi expresso na ata da mesa de conciliação no Ministério
do Trabalho em 10 de abril.
Na negociação, continuamos abertos ao diálogo e insistimos na reabertura dos entendimentos, apelando,
inclusive, à mediação dos advogados que representam a diretoria do Sesi. Os professores serão convocados
para voltar às assembleias, caso ocorra qualquer fato novo.
Senai
É inexplicável a decisão patronal em não reajustar os salários dos professores do Senai, que aceitaram a
proposta nas assembleias. Condicionar a manutenção do reajuste a um problema específico do Sesi não tem
nenhum cabimento.

Mais um clássico da psicografia de Chico Xavier palco
Municipal Braz Cubas.

do Teatro

Os Ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Coliseu, em frente à
Igreja Catedral e ao lado do Poupa - Tempo.
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.

COMUNICADOS CONJUNTOS
Leiam os COMUNICADOS CONJUNTOS entre o SEMESP e a FEPESP que tratam do índice
de reajuste dos salários, a nova redação da cláusula das bolsas de estudos e a cláusula de
contribuição assistencial com novas regras e com o período para as oposições.

COMUNICADO CONJUNTO Nº 01/2012 - ÍNDICE DE REAJUSTE
COMUNICADO CONJUNTO Nº 02/2012 - BOLSAS DE ESTUDO
COMUNICADO CONJUNTO Nº 03/2012 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

“O Bonde da mercantilização avança sem controle”
O Sinpro Santos, filiado à CONTEE (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos),
está disponibilizando a revista Conteúdo, e nesta
edição, traz informações importantíssimas sobre a
educação no país.
Para aqueles que não receberam a revista “Edição
Especial Mulher”, ainda dá tempo.
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.

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

Congresso Educar – Feira Internacional de Educação.
Associados ao SINPRO SANTOS têm 15% de desconto, para efetivar esta
condição diferenciada de pagamento, envie um e-mail para
atendimento@futuroeventos.com.br.
Aproveite esta condição especial e Inscreva-se já!
Acesse ww.futuroeventos.com.br/educar e confira a programação completa
do evento
* Desconto não cumulativo com o Cartão Futuro.

