
No dia 19 de novembro, a partir das 10h,
os professores da educação básica, do Sesi e
do Senai darão início à campanha salarial
2006, com a assembléia que definirá a pauta
de reivindicações.

O técnico do Dieese, Miguel Huertas, fará
uma análise da economia e  projeções para
a inflação em 2006 com o objetivo de aju-
dar os professores na discussão do índice de
reajuste salarial.

Além disso, a assembléia discutirá a reno-
vação e ampliação das conquistas previstas nas
normas coletivas de trabalho. Por isso, a pre-
sença dos professores é importante.

Converse com seus colegas. Venha ao Sindi-
cato. Participe da luta em defesa de seus direi-
tos e da dignidade de seu trabalho.

Assembléia no SINPRO-SP

Dia 19/11, às 10h
Rua Borges Lagoa, 208,
Vila Clementino

Assembléia marca início da
campanha salarial 2006

Situação já
definida no
ensino superior

A convenção coletiva do ensino su-
perior assinada neste ano tem validade
até 28 de fevereiro de 2007, faltando
definir para próximo ano apenas o índi-
ce de reajuste salarial.

O percentual será o resultado da
média aritmética dos três principais ín-
dices inflacionários (ICV-DIEESE, INPC-
IBGE e IPC-FIPE), apurados entre março
de 2005 e fevereiro de 2006. Deverá ser
aplicado já no salário de março, que é a
data-base da categoria.

A íntegra da convenção do ensino
superior está disponível no site do Sin-
dicato (www.sinprosp.org.br)
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Assembléia também discute
previsão orçamentária

No mesmo dia 19, acontecerá a assembléia de previsão orçamentária.
Todos os professores, de todos os segmentos, estão convidados a participar e

discutir como o Sindicato vai aplicar seus recursos no próximo ano.

Mantenha-se informado

Toda semana no seu e-mail
Se você ainda não recebe o boletim eletrôni-

co, solicite seu cadastramento pelo e-mail
boletim@sinprosp.org.br. Com edições semanais,
o boletim destaca as principais notícias do Sindi-
cato, o material disponível no site, dicas de links,
agenda de cursos, eventos e outros assuntos.

Destaques do
www.sinprosp.org.br

»»»»» Nova versão do ranking salarial;

»»»»» especial fim de ano: respostas para as
dúvidas mais freqüentes;

»»»»» proposta de calendário letivo 2006


