Negociações são retomadas

Assembléia no SINPRO-SP,
7 de agosto, 10 horas

D

epois de realizada, no
TRT, a audiência de conciliação do dissídio de
2004 da educação básica,
o SINPRO-SP e o sindicato patronal
reiniciaram conversações para a construção de uma proposta que ponha
fim às pendências salariais desde 2003.
O resultado desses entendimentos, que leva em conta a recomposição da base salarial dos professores, será submetido à deliberação
da categoria na assembléia marcada
para o dia 7 de agosto, às 10 horas,
na sede do Sindicato.

SINPRO-SP
Rua Borges Lagoa, 208
Vila Clementino
(metrô Santa Cruz)

Sua presença é importantíssima

Miguel Urbano Rodrigues
no SINPRO-SP
O jornalista e escritor português Miguel Urbano Rodrigues estará no Sindicato, no dia 19 de agosto,
para um debate sobre a atual conjuntura internacional, com o Prof.
Demétrio Magnoli e o assessor sindical João GuilhermeVargas Neto.
Principal editorialista do jornal
O Estado de S. Paulo entre 1957 e
1974, Miguel Urbano também foi

editor internacional da extinta revista Visão. Conhecido internacionalmente por sua militância em favor
de causas humanitárias e socialistas,
é autor de diversos livros e artigos publicados em jornais da Europa e da América Latina.
Os professores interessados
em participar do debate terão de
confirmar a presença antecipada-

mente (pelo telefone 5080-5988,
com Neusa Melo ou pelo e-mail
nmelo@sinprosp.org.br). O número de vagas é limitado.

Data: 19 de agosto, às 14 horas
Local: Auditório do SINPRO-SP
Rua Borges Lagoa, 170,Vila
Clementino

Fique por dentro - Mantenha-se atualizado(a): acesse o site www.sinprosp.org.br. Se você ainda não recebe o
boletim eletrônico do SINPRO-SP, Solicite seu cadastramento pelo e-mail boletim@sinprosp.org.br
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