
Assembléia dá
início à campanha
salarial 2005

Os professores do ensino superior, do Sesi e do Senai defi-

niram, na assembléia realizada no dia 20 de novembro, suas pau-

tas de reivindicações dando início à campanha salarial 2005. Em

todos os casos, foi aprovada a manutenção dos direitos sociais

presentes nas atuais normas coletivas e a inclusão de novos

itens, de acordo com as especificidades de cada segmento.

Na pauta do ensino superior, os professores aprovaram

um pacote econômico que leva em conta reposição da infla-

ção (com base no ICV-Dieese), aumento real na base, aumen-

to da hora-atividade e PLR, além de itens como piso salarial,

cesta básica e vale-refeição.

Os professores do Sesi e do Senai também reivindicam

reajuste que recomponha as perdas inflacionárias com base

no ICV-Dieese e aumento real de salário. A pauta aprovada

inclui ainda aumento do percentual de hora-atividade para

15% e melhorias em algumas cláusulas sociais já existentes

como no caso da assistência médica a garantia de convênio

para o cônjuge e a ampliação do abono de falta para acompa-

nhamento de filho ao médico de uma por ano para uma por

semestre, entre outras.

Agora as pautas aprovadas serão levadas à Federação dos

Professores de São Paulo (FEPESP) para que seja definida uma

proposta unificada em cada um dos segmentos para todo o

estado. Depois, serão apresentadas às respectivas entidades

patronais, o que deverá acontecer em dezembro. A data-base

dos professores de todos os segmentos é 1º de março.

Previsão orçamentária

A assembléia também aprovou a previsão orçamentária

do Sindicato para 2005.

Vale lembrar que na educação básica a situa-

ção de 2005 já está definida. A convenção coletiva

em vigor determina como será calculado o rea-

juste salarial para o próximo ano e garante todos

os direitos sociais até 28 de fevereiro de 2006. O

site www.sinprosp.org.br disponibiliza a ínte-

gra da convenção. Acesse!

Leia mais sobre a educação básica no verso deste boletim.

Educação básica
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SINPRO-SP acompanha o
cumprimento da convenção

Sua escola acertou a base salarial

em 22,30%? Pagou os 15% de PLR/

Abono? Apresentou o plano de paga-

mento das diferenças retroativas dos

16,42%? O SINPRO-SP trabalha atu-

almente no mapeamento da situação

nas escolas com objetivo de acom-

panhar o cumprimento da convenção

coletiva da educação básica em vi-

gor. A ajuda dos professores nessa

tarefa é fundamental.

“Devido ao grande número de es-

colas, o Sindicato não consegue saber

exatamente o que acontece em cada

delas. Por isso, as informações enviadas

pelos professores são de grande ajuda

para que possamos saber as escolas que

estão em dia e cobrar aquelas que não

cumpriram o estabelecido na conven-

ção”, explica Luiz Antonio Barbagli, pre-

sidente do SINPRO-SP.

As informações sobre como está a si-

tuação em sua escola devem ser enviadas

para o e-mail acordos@sinprosp.org.br.

Fique por dentro

Fim de ano no SINPRO-SP

O Sindicato encerrará suas ati-

vidades deste ano no próximo dia

23 de dezembro. Voltará a funcio-

nar no dia 5 de janeiro, em esque-

ma de plantão com ênfase no es-

clarecimento de dúvidas e homo-

logações. A partir do dia 12 de ja-

neiro o atendimento será total.

Confira o especial no site

(www.sinprosp.org.br) com as

respostas para as dúvidas mais

freqüentes dos professores no fim de

ano. Material também traz informações

sobre o atendimento no SINPRO-SP

para homologações.

Toda semana no seu e-mail

Se você ainda não recebe o boletim

eletrônico, solicite seu cadastramento

pelo e-mail boletim@sinprosp.org.br.

Com edições semanais, o boletim des-

taca as principais notícias do Sindicato,

o material disponível no site, dicas de

links, agenda de cursos, eventos e

outros assuntos.

SINPRO-SP on-line

Acesse o site www.sinprosp.org.br

e acompanhe as notícias do Sin-

dicato, as reportagens, os espe-

ciais, utilize os serviços exclusi-

vos (atendimento eletrônico,

ranking de salários, currículo on-

line, relação de escolas) e tudo

sobre seus direitos.

Educação básica


