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Campanha Salarial
Fies e Bolsa de estudos dominam segunda rodada
de negociações no Ensino Superior
A chiadeira patronal em torno das mudanças de regras
no Fies ocupou boa parte da segunda rodada de negociação
salarial no ensino superior, ocorrida em 25/02.
Prevista inicialmente para discutir as reivindicações dos
auxiliares de administração escolar, a reunião acabou
concentrada num assunto importante e recorrente nas
campanhas salariais: a concessão de bolsas de estudo a
professores e funcionários não docentes.
Inicialmente, os patrões quiseram limitar o valor da bolsa a 5% do salário do empregado ou restringir
a concessão nos cursos integrais. As propostas foram recusadas pelos sindicatos e a reunião terminou sem
avanço nenhum.
Professores
A maior parte da Convenção Coletiva dos professores deve ser renovada, com poucas mudanças, como
ficou acertado na rodada de 11/02. Há, contudo, divergências em questões importantes. A principal está
relacionada à proposta apresentada pelos sindicatos que prevê uma indenização quando o professor
concordar em reduzir a carga horária. O valor, proporcional ao tempo de serviço, tem como base o número
mensal de aulas reduzidas.
E o dinheiro?
A negociação em torno de cláusulas econômicas deve ter início em meados de março. Elas envolvem
não apenas o reajuste salarial, mas todas as questões que envolvem dinheiro: PLR, regulamentação dos
planos de carreira, adicional de titulação. Da parte patronal, os mantenedores disseram querer discutir
também os planos de saúde, cuja concessão é obrigatória pela atual Convenção Coletiva.
Próximas reuniões
Não haverá reunião na próxima semana porque parte dos representantes patronais estarão reunidos
em Brasília. A próxima rodada está marcada para 11/3, quando deverão ser discutidas as cláusulas sociais
preexistentes dos empregados não docentes no ensino superior.
Leia também: NO SESI E SENAI, NEGOCIAÇÃO DISCUTIU DEMANDA DOS PROFESSORES.
Fonte: Fepesp

Fique sabendo... Especial mês da mulher!
Dia 8 de Março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, em comemoração a esta data, o
Boletim do Professor irá trazer uma série de matérias especiais em homenagem às mulheres que
fizeram história no nosso país.
A conquista das mulheres pelo direito de votar e ser votada!
Em 1932 as mulheres conquistaram o direito de votar em âmbito nacional, porém, muito
antes disso, já havia mulheres na luta e na conquista desse direito. Mulheres que se consagraram na
política nacional.
Em 1927 o estado do Rio Grande do Norte colocou em vigor a lei de n°660 onde poderiam
“votar e ser votados sem restrição de sexos” todos os cidadãos que tivessem as condições exigidas
pela lei, no artigo 17. Até aquele momento somente homens poderiam decidir o futuro dos
governantes.
A partir daquela data, muitas mulheres entraram com o pedido de registro de eleitor, a
primeira delas a conquistar esse direito foi a Professora Celina Guimarães Viana, da cidade de
Mossoró.
A professora Celina não ficou só conhecida pela conquista do direito de votar, mas também pelos
seus serviços de profissional da educação, o qual lhe rendeu uma homenagem no Livro de Honra da
Instrução Pública.
Foi também no Rio Grande do Norte, na cidade de Lajes, eleita a primeira prefeita. Alzira
Soriano foi eleita em 1929 com 60% dos votos, porém seu mandato durou cerca de sete meses. Por
não concordar com o Governo de Getúlio Vargas, Alzira perdeu seu cargo durante a revolução de
1930.
Em 2010, a história política do Brasil ficou marcada quando a candidata Dilma Rousseff se
tornou a primeira presidente do país, a campanha eleitoral entre as mulheres foi acirrada, já que
Dilma disputou o mandato com a candidata Marina Silva. Em 2014 Dilma foi reeleita à presidência.
Fontes:
Tribunal Superior Eleitoral, consultado em 4 de março de 2015
Rank Brasil, consultado em 4 de março de 2015

Comemore o mês da mulher no Sinpro!!!
O Sindicato dos Professores de Santos e Região convida a
todos os professores para participarem da palestra “A mulher
na Sociedade” em comemoração ao mês da mulher. A
Professora Doutora Rosana Schwartz, em sua palestra abordará a
mulher na evolução do tempo, trabalho e preconceito.
O evento será realizado dia 21 de Março na Avenida Ana
Costa, 151 (Cobertura) às 9h. A entrada para sócios é gratuita.
Para participar, basta preencher a ficha de inscrição e
enviar para o e-mail: imprensa@sinprosantos.org.br ou pelo
telefone (13) 3234-1071.
As vagas são limitadas, por isso garanta sua inscrição aqui!
Para dúvidas e informações ligue: (13) 3234-1071 ou imprensa@sinprosantos.org.br

