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CADERNO
ORGANIZER

Atenção professor!
Já está no Sinpro
Santos o Caderno
Organizer, presente do
sindicato para todos
os professores
associados.
Venha receber o seu!

REAJUSTE DO ENSINO SUPERIOR É DE 6,37
Os salários dos professores e funcionários não docentes do ensino
superior serão reajustados em 6,37% em março. Confira o Comunicado
Conjunto!

“Fique atento as datas de inscrição do
3° Congresso de Pesquisa”

ESPECIAL CAMPANHA SALARIAL 2014:
Sem aumento não tem acordo! 8% de aumento nos salários a partir de
março, isso é o que os professores das escolas de educação básica
precisam receber.

ESTE MÊS TEM ASSEMBLEIA!!

Caderno Organizer

REAJUSTE DO ENSINO SUPERIOR É DE 6,37%
Os salários dos professores e funcionários não docentes do ensino superior serão reajustados em 6,37% em março. O
percentual corresponde a 1% de aumento real e reposição integral da inflação, calculada pela média de três
indicadores: ICV-Dieese, INPC-Ibge e IPC-Fipe.
O índice foi definido na Convenção Coletiva assinada no ano passado, com validade de dois anos. Faltava apenas a
divulgação da inflação pelo Dieese e pelo Ibge, no dia 12/03.
Com o custo de vida consolidado, o Semesp (sindicato patronal) e as três federações do estado - Fepesp, Fetee e
Fepaae - divulgaram o Comunicado Conjunto 01/2014, informando o percentual de reajuste nos salários.
Participação nos lucros
Pela primeira vez, a Convenção Coletiva do ensino
superior assegurou também participação nos lucros ou
resultados (PLR) de 24%, o que representa um ganho
importante para professores e funcionários.
Vale lembrar que a PLR não sofre desconto de INSS e
possui regras especiais para o imposto de renda.
Valores até R$ 6.270,00 são isentos e, acima desse
limite, a tributação segue uma tabela específica, bem
mais generosa do que a adotada para os salários:
Fonte: Fepesp

ESPECIAL CAMPANHA SALARIAL 2014:
8% de reajuste nos salários a partir de março. Esse é o reajuste que todos os professores e funcionários das
escolas de educação básica precisam receber. Nesse valor estão incluídos 5,3% de inflação
(média do ICV-Dieese, INPC_Ibge e IPC-Fipe) e 2,7% de aumento real (metade da
inflação).
Para o número definitivo, faltava apenas a inflação de fevereiro, divulgada dia 12/03.
Qualquer que fosse o resultado, os sindicatos e as federações nunca abriam mão de uma
coisa desde o início das negociações: acordo só com aumento real, acima da
inflação!
O Sieeesp, contudo, optou pelo perigoso caminho da confrontação. Depois de mais de um
mês de reuniões, insiste em ZERO de aumento real. Uma inconsequência que, cedo ou
tarde, custará muito caro às escolas que este sindicato diz representar.
Na mais recente rodada de negociação, 11/03, o Sieeesp remexeu seu saco de maldades. Voltou a defender ideias
descabidas, como:
♦ permissão
para
as
escolas
contratarem
por
salários
mais
baixos
♦ proporcionalidade na concessão de eventuais reajustes ou participação nos lucros, de acordo
com o tempo de serviço.
♦ fim das férias coletivas dos professores
♦ redução do recesso dos professores
♦ não pagamento do recesso na demissão do final do ano.
Tudo isso, é claro, temperado com ZERO DE AUMENTO REAL!
HORA DE EXIGIR RESPEITO!
Professores e auxiliares das escolas de educação básica estão convocados para assembleias no
dia 22/03, sábado, em diversos sindicatos em todo o Estado.
É hora de decidir uma resposta à altura das propostas indecentes oferecidas à categoria. Quem é contra o aviltamento
salarial, o desmonte da Convenção Coletiva e a precarização das condições de trabalho tem que participar!
Fonte: Fepesp

PROFESSOR (A), ESTE MÊS TEM ASSEMBLEIA!!

ENSINO BÁSICO: ESTE MÊS O SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO CONVOCA OS
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO PARA ASSEMBLEIA DA CAMPANHA SALARIAL. NO DIA 22 DE MARÇO ÀS
14H NA AVENIDA ANA COSTA, 145, SANTOS - SP

PARTICIPE DO 3° CONGRESSO DE PESQUISA
O Sindicato dos Professores de São
Paulo está promovendo o 3° Congresso de
Pesquisa no Ensino destinado aos professores
de educação infantil e fundamental I. O
SINPRO SANTOS foi convidado a participar e
está oferecendo aos professores da baixada
que queiram participar o translado gratuito.
Para garantir a sua vaga no
translado (apenas para os professores associados ao sindicato) basta enviar uma
cópia do comprovante da inscrição pago até o dia 15 de abril para Cristiane Elias
através e-mail cristiane@sinprosantos.org.br. O Congresso acontecerá nos
dias 22, 23 e 24 de maio de 2014.

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE
SANTOS E REGIÃO

Avenida Ana Costa, 145. Santos –
11060-001
3234-1071/32349892
sinprosantos@sinprosantos.org

FIQUE ATENTO AO PRAZO
30 DE MARÇO É O ÚLTIMO
DIA PARA O PAGAMENTO
COM A TARIFA REDUZIDA!!

http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.sa
ntos
Horário de atendimento de segunda a
sexta das 8h às 17h.

