
O tempo não pára

o próximo dia 29, os professores têm um im-
portante compromisso no SINPRO-SP: a as-
sembléia que definirá a pauta de reivindica-

ções da campanha salarial de 2004. A mobilização
de todos desde o início do processo de negocia-
ção é fundamental para que a luta da categoria ga-
nhe força, principalmente depois de um ano difícil
como está sendo o de 2003.

A persistência, a determinação e a mobilização da
categoria serão essenciais para garantir reajustes sa-
lariais dignos e a manutenção dos nossos direitos.

A assembléia discutirá também a previsão orçamen-
tária do Sindicato para 2004.

Fortaleça nossa luta. Participe da assembléia.
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Professor, é possível que, ao receber
este boletim,  o dissídio coletivo da edu-
cação básica já tenha sido julgado: a in-
formação não oficial de que o SINPRO-
SP dispunha, quando esta edição foi fe-
chada, era a do julgamento marcado para
o dia 20 de novembro.

Mantenha-se informado: consulte o site
do SINPRO-SP (www.sinprosp.org.br) para
acompanhar os desdobramentos do pro-
cesso contra a intransigência patronal.
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