
ASSEMBLEIAS EM TODO O ESTADO

Estamos tirando o pato da caixa-preta

A CAMPANHA SALARIAL entra em fase decisiva. A 
partir de agora, todos somos responsáveis. Precisa-
mos afinar as reivindicações e dar sequência ao que 
acumulamos até aqui.

Desde setembro do ano passado, estamos construindo 
nossa plataforma de reivindicações para o Sistema S  
e nos preparamos para desmascarar as lorotas do 
pato da Fiesp.

O orçamento do Sistema S é uma verdadeira caixa-preta. 
É dinheiro público gerido de forma privada pelo 
empresariado da avenida Paulista.

Fizeram terrorismo com a categoria, alegavam um 
corte de 30% que nunca existiu para chantagear e 
assustar professores e intimidar pais de alunos. 
Nossa jornada tem um momento decisivo.

O Dia S: 4 de fevereiro.

Nessa data, em todo o estado acontecerão assem-
bleias da categoria com falta abonada. Não deixe de 
comparecer.

Nessa luta, é você quem decide!

DIANTE DA CAIXA-PRETA DO SISTEMA S, os sindicatos desenvolveram
ações que resultaram em vitórias para os professores e professoras.

Entre elas estão o retorno das matrículas para os alunos do 1º ano do fundamental 
e a volta do ensino articulado com o Senai, além disso, nas regiões do ABC e Itu 
houve a conquista da extensão do plano de saúde aos parceiros, independente da 
orientação sexual.

Reuniões, encontros, debates, boletins distribuídos à categoria e moções de repúdio 
foram feitos para tratar do verdadeiro clima de terror nas unidades.

Em novembro, uma Audiência Pública realizada na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp) contou com a presença de mais de 200 pessoas entre professores, 
diretores dos 26 sindicatos, pais e alunos.

Antes do encerramento do ano, a Fepesp se reuniu com o presidente do Conselho 
Nacional do Sesi, Gilberto Carvalho, para tratar do assunto. Nesse encontro, Carva-
lho afirmou que a redução de 6.9% no orçamento de 2016, motivo alegado para os 
cortes, “é perfeitamente assimilável pelo orçamento do Sesi”.

Os Ministérios Públicos Estadual e do Trabalho, acionados pela Fepesp, convo-
caram o SESI para esclarecer as demissões. Estamos tirando o pato do Paulo 
Skaf da caixa-preta
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Sinpro ABC
Sinpro Araçatuba e Birigui
Sinpro Bauru e Região
Sinpro Campinas e Região
Sinpro Dracena e Região

Sinpro Jundiaí
Sinpro Osasco e Região
Sintee Lins
Sintee Presidente Prudente e Região
Sinpaae Ribeirão Preto e Região

Saae Rio Preto e Região
Sinpro Santos e Região
Sinpro São Carlos
Sinpro São José do Rio Preto
Sinpro São Paulo

Sinteee Franca
Sinpro Guapira
Sinpro Guarulhos
Sinpro Jacareí
Sinpro Jaú

Sinpro Sorocaba e Região
Sinpro Taubaté e Região
Sinpro Unicidades
Sinpro Vales
Sinpro Valinhos-Vinhedo
Sintraensino/Ourinhos




