
Recurso não suspende sentença

ão há desculpa. Mesmo com a hipótese de que o

Sieeesp vá entrar com recurso no Tribunal Superior do

Trabalho, as escolas de educação infantil, ensino fun-

damental e médio estão obrigadas a cumprir imediatamente

a sentença do TRT que determinou índice de reajuste de

16,42%, vale-refeição e demais cláusulas sociais, tudo retro-

ativo a março de 2003. Isso porque o recurso não suspende

a sentença. Ela continua valendo.

“Os professores devem ficar atentos”, alertou o presidente

do SINPRO-SP, Luiz Antonio Barbagli, durante a assembléia ocor-

rida no dia 29 de novembro na sede do Sindicato. “Precisamos

saber quais escolas não estão aplicando o reajuste e demais

determinações do TRT. Iremos mobilizar nosso departamento

jurídico para acionar na Justiça todos que se recusam a cumprir

a sentença”, garantiu. Mas, além disso, é importante que os pro-

fessores se articulem e façam um trabalho de pressão política

nas escolas, exigindo o pagamento imediato de tudo o que têm

direito por determinação do Tribunal, ponderou Barbagli.

Escolas começam a pagar

Várias escolas estão acatando a sentença do TRT e começam a

pagar o que devem aos professores. Acompanhe no site do Sindi-

cato (www.sinprosp.org.br) a relação atualizada diariamente.

Escolas estão obrigadas a cumprir

imediatamente o que o TRT determinou

N Durante a assembléia do dia 29

de novembro, foi aprovada a pauta

de reivindicações da campanha sa-

larial de todos os professores para

o próximo ano: reajuste salarial de

acordo com o índice medido pelo

ICV-DIEESE na data-base da catego-

ria (março de 2003 a fevereiro de

2004), manutenção das cláusulas so-

ciais presentes na convenção cole-

tiva de 2002 (educação básica) e

2003 (do ensino superior e acordos

Sesi/Senai).

Os professores presentes também

autorizaram a unificação da pauta de

reivindicações com os demais sindi-

catos da Federação dos Professores

do Estado de São Paulo (FEPESP) e

aprovaram a previsão orçamentária

do Sindicato para 2004 (leia mais no

site www.sinprosp.org.br).
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Assembléia dia 31 de

janeiro, às 10 horas,

no SINPRO-SP
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Prepare-se

Os pro fessores  do

ensino superior precisam

ficar atentos. Em janeiro,

os salários deverão ser

reajustados como esta-

belece a convenção cole-

tiva de trabalho de 2003.

Para calcular o reajuste,

é preciso multiplicar o

salár io de outubro de

2002 por 1,148.

Também devem ficar

atentos os professores

do Sesi e Senai: em janei-

ro a hora-atividade sobre

de 10% para 14%.


