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Confira seu salário de março
Atenção, professores! Está chegando a hora de conferir o holerite de março, com
o salário acrescido de 9,41%. O reajuste é resultado da bem sucedida Campanha
Salarial de 2014 e está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, assinada por dois
anos.
O prazo máximo de pagamento do salário é 7/4. Clique e confira!

Mês da Mulher, sindicato presente!
A professora Rosana Swartz em sua palestra no dia
21/03 proporcionou aos professores uma ótima reflexão
sobre as condições da mulher na atualidade e mostrou
como historicamente foram criados preconceitos,
desprezo e desvalorização da mulher.
A professora ressaltou as lutas e
conquistas que aconteceram e
proporcionaram às mulheres
novas condições de destaque na
sociedade.
O evento teve como objetivo
ajudar
os
professores
a
compreender
o
universo
feminino
e
formar
mais
consciência crítica que favoreça
sempre o reconhecimento e
valorização das mulheres.

Campanha Salarial
Condições de trabalho no
Sesi e Senai e a crise no ensino
superior são os destaques da
semana na Campanha Salarial.
Não deixe de acompanhar
à luta pelas melhorias na nossa
categoria.
Entre em nosso site e
confira todas as notícias.
www.sinprosantos.org.br

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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