Si
n dica
ão P
au l o - m
ar
Sin
dicatt o dos Professores de SSã
Pa
mar
arçç o de 2004 - ano X
XII - n o 19

G ran de E ncontro
de P rofessores
Dia 25 de março, 14h, na sede do SINPRO-SP
O SINPRO-SP realiza em sua sede no
próximo dia 25, quinta-feira, um grande
encontro de professores para discutir o
dissídio coletivo da educação básica de
2003 e a campanha salarial de 2004, inclusive a do ensino superior. Será o momento de discutir as estratégias de luta da
categoria e decidir os caminhos a serem
tomados. Por isso, sua presença é fundamental.
No caso da educação básica, como
várias escolas continuam desafiando a lei,
com pretextos absurdos para não pagar o
que devem, o encontro terá um significado ainda maior: será o momento de dar
um basta em toda essa arrogância e desrespeito e decidir as formas de cobrança
do cumprimento da sentença do TRT, inclusive a possibilidade de greve.

Venha ao SINPRO-SP no próximo
dia 25. Se não puder vir, mobilize
seus colegas e envie um
representante de sua escola.

Educação básica

Não per ca a memória
de seu salário
Ajude o SINPRO-SP a radiografar os últimos reajustes que conquistamos
Nosso Sindicato está registrando o que aconteceu com os salários dos professores da educação
básica nos últimos dois anos. Isso
é importantíssimo: pode servir
como indicador de ações judiciais contra as escolas e pode, também, evitar que os patrões façam
com os índices de reajuste o que
bem entendem. Na hora de cobrar  como estamos fazendo
agora com o dissídio de 2003 

precisamos ter em nossas mãos
os valores que preservam a paridade entre o que recebemos e os
índices de desvalorização monetária.
Acesse o site www.sinprosp. org.br
e cadastre as informações relativas aos
reajustes que você obteve nos meses
de março, maio e outubro de 2002 e
todas as variações que seu salário sofreu em 2003, caso elas tenham ocorrido. Sua participação é fundamental.
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Acompanhe no site
www.sinprosp.org.br todas as
informações sobre o dissídio
coletivo da educação básica e
da campanha salarial 2004. Se
você ainda não recebe o boletim eletrônico, solicite o seu
cadastramento pelo e-mail
boletim@sinprosp.org.br
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