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Reajuste na educação básica é de 9,41% 

Professores da educação básica asseguraram 9,41% de reajuste salarial a partir de março. O 
índice repõe integralmente a inflação (calculada pela média de três indicadores: ICV-Dieese, INPC-
Ibge e IPC-Fipe) e ainda garante aumento real de 2%. 
 

É um reajuste que deve ser valorizado, principalmente porque numa situação de custo de 
vida elevado e desaceleração econômica, recuperar toda a inflação e ainda garantir ganho real é 
tarefa difícil para qualquer categoria profissional. 
 

O resultado de 2015 revelou o acerto da estratégia adotada nas negociações salariais de 2014. 
A formulação de uma política salarial de dois anos tornou possível projetar ganhos maiores não 
apenas no salário, mas também na Participação nos Lucros, que em 2015 sobe para 30%. 
 
Calcule o seu novo salário 
 

O novo reajuste começa a valer nos salários de março, que devem ser pagos até o dia 7/4. 
Para conhecer o valor, use como base de cálculo o holerite de fevereiro/2015. Em geral, utiliza-se 
como referência o salário de março do ano anterior, mas o reajuste de 2014 foi definido 
tardiamente, no final de abril, e por isso o holerite de março estava desatualizado. 
 

A escola que optar por não pagar a Participação nos Lucros ou Resultados  (PLR) em 2015 
deve acrescentar 2,5%aos 9,41%, totalizando, assim, um reajuste de 11,91% a partir de março de 
2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vale-alimentação 
 

O ticket-alimentação ou vale-alimentação entregue em substituição à cesta básica deve ser 
reajustado em 7,68%, que corresponde ao INPC-Ibge. Depois de aplicado o reajuste, o valor não 
pode ser inferior a R$ 75,38 . 
 
Piso salarial 
 

Os pisos salariais também foram reajustados em 9,41%. Quem remunera pelo piso salarial 
está obrigado a pagar a Participação nos Lucros ou Resultados ou o Abono Especial até 15 de 
outubro de 2015. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia aqui o Comunicado Conjunto 1/2015 que divulga o reajuste salarial em março de 2015 , 
os novos valores de piso salarial e os critérios de correção do vale-alimentação. 

 
Fonte: Fepesp 

 

Assembleia com falta abonada para o Sesi e Senai 

A pauta de reivindicações dos professores de ensino do Sesi e Senai vem sendo construída 
democrática e coletivamente desde novembro de 2014, quando um encontro em São Paulo reuniu 
delegados sindicais de todo o estado. As demandas e propostas resultaram num processo de 
consulta direta para que todos os professores pudessem eleger as prioridades da Campanha Salarial. 
Os resultados foram, então, submetidos às assembleias no dia 07/02 e as decisões, integradas numa 
pauta unificada. 
 

Este longo caminho deu significado e legitimidade às reivindicações. Agora, chegou a hora de 
lutar por elas! Compareça à Assembleia com falta abonada no dia 26/03 às 9h no Sinpro Santos: 
Avenida Ana Costa, 151, cobertura. Para informações ligue: 3234-1071 
 
  
Assembleia falta abonada 
 
Local: Av. Ana Costa, 151 – Cobertura 
 
Data: 26/03/2015 (quinta-feira) 
 
Horário: 9h 

http://www.fepesp.org.br/sites/default/files/comunicados-conjuntos/anexos/COMUNICADO%2001%202015_REAJUSTE%20ED%20%20B%C3%81SICA.pdf


 

Campanha Salarial 2015 

Fies paralisa negociação no ensino superior 

A reunião de negociação de 12/03 entre os sindicatos e o Semesp foi marcada pela ‘crise’ que, 

segundo os representantes patronais, está instalada nas IES particulares devido às novas regras de 

concessão do Fies impostas pelo governo.   

Leia a matéria completa aqui.  

Fique sabendo... Especial mês da mulher! 
 

No dia 8 de Março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, em comemoração a esta 
data, o Boletim do Professor irá trazer, durante o mês, uma série de matérias especiais em 
homenagem às mulheres que fizeram história no nosso país.  

 
 

A primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. 
 

Professora, romancista, jornalista e uma grande mulher, esta foi 
Rachel de Queiroz, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de 
Letras, indicada para a cadeira de número 05 em 1977.  

 
As obras da romancista foram marcadas pelo forte apelo realista, 

onde retratava a luta do povo nordestino contra a miséria e a seca na 
região. Seu primeiro romance “O Quinze” lançado quando a autora tinha 
20 anos, retrata um período crítico, onde moradores devem migrar de sua 
região para escapar da fome. Este romance rendeu a Rachel visibilidade na 
vida literária brasileira. 

 
Ganhadora de vários prêmios, dentre eles o Prêmio Machado de Assis. Rachel além do seu 

trabalho como escritora, se envolveu com a política e se retornou uma tradutora renomada no país, 
trazendo em seu currículo mais de 40 títulos traduzidos para o português.  

 
Fonte: Fundação Joaquim Nabuco – Biografias  

 

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  

http://www.fepesp.org.br/ensino-superior/campanha-salarial/fies-paralisa-negociacao-no-ensino-superior
mailto:http://sinprosantos.org.br/site/index.php/component/content/article/1-destaque/709-evento-em-comemoracao-ao-mes-da-mulher-.html
mailto:imprensa@sinprosantos.org.br

