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Campanha Salarial
Crise no Ensino Superior é desculpa.
A decisão do sindicato dos mantenedores do ensino superior de suspender
unilateralmente as negociações salariais é inaceitável. A desculpa do Semesp foi a
indefinição gerada pelas mudanças nas regras do Fies (Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior), que restringiram o repasse de recursos.
Mas tem uma parte da história que o sindicato patronal não conta: a boa saúde
financeira do setor privado de ensino superior, turbinada, em grande parte, pelos
recursos transferidos nos últimos anos sob forma do financiamento contratado pelos
alunos.
Leia a matéria completa aqui.

NÓS APOIAMOS A
LUTA DOS
PROFESSORES DA
REDE ESTADUAL
DE ENSINO
O Sinpro Santos apoia e se solidariza com a
luta de todos os professores estaduais.

Professores do Sesi e
Senai participam de
assembleia
Os professores do Sesi e Senai
discutiram as condições de trabalho nas
escolas da rede em 26/03, na assembleia
convocada pelo sindicato.
Houve críticas em relação ao modelo
pedagógico,
ao
diário
eletrônico
(implantado este ano), à sobrecarga de
trabalho e ao assédio moral, entre outros
pontos.
Confira aqui a matéria completa.

NÃO CAI DO CÉU
Os Professores da Educação Básica de Santos e Região terão seus salários
reajustados em 9,41% a partir de 1º de março com recebimento até o dia 6 de abril de
2015. Além disso, até o dia 15 de outubro de 2015, todos os professores deverão
receber 30% de abono ou PLR.
Não podemos nos esquecer de outros
benefícios garantidos até 28 de fevereiro de 2016
como a cesta básica, o recesso de trinta dias, a
garantia semestral de salários, os 5% de hora
atividade.
Tudo isso é fruto da mobilização dos
professores e do SINPRO SANTOS, não caiu do
céu e muito menos partiu da boa vontade e da sensibilidade dos nossos patrões.
Somente com luta, mobilização e fortalecimento do SINPRO SANTOS
manteremos e ampliaremos as nossas conquistas.
Olhe para o lado e veja um professor sindicalizado que hoje comemora os
resultados de sua luta e junte-se a ele para que sejamos mais fortes, pois, todos os
anos resistimos ao avanço impiedoso dos mantenedores em nossos direitos, basta
observarmos as dificuldades que estamos enfrentando na renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho dos professores do Ensino Superior.
Estejamos preparados para novas batalhas, pois NADA CAI DO CÉU, só a
mobilização, a organização e o fortalecimento do Sindicato garantirão direitos e
ampliará conquistas.
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