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SÓ QUE NÃO!

A Justiça do Trabalho deferiu  o pedido da Fepesp e 
dos sindicatos integrantes pela manutenção da data 
base histórica, o 1º de março!

´VITORIA!

SindicalBoletim 15%
REAJUSTO

Informativo dos Professores e Técnicos de Ensino do Sesi/Senai - SP - Março/2016 - nº 17

Não aceitam a data base de 1º de março:
Garantimos nossa data na Justiça!
Eles se recusavam a negociar:
Exigimos que as reinvindicações dos professores sejam respeitadas!
Apresentamos nossa pauta, por melhores condições e um reajusto justo:
de todos nas assembleias sindicais.
Mas não tem jeito: dos dirigentes do Sesi e do Senai não sairá nada de graça! Tem que ser 
pela força da mobilização, da união e da participação de todos nas assembleias sindicais.

Na verdade, eles querem reproduzir nesta campanha salarial o mesmo clima de autoritarismo que 
tentam impor nas escolas do Sistema. Eles querem nos dobrar: na terça-feira, dia 8, enviaram repre-
sentantes para a mesa de negociação, mas apenas oferecendo manutenção da convenção coletiva, 
do jeito que está, mais a média de inflação no período – 10,57% - e dividida em duas vezes, metade 
em março e metade em setembro.

Essa é uma proposta indecorosa. As cláusulas sociais estão garantidas pela justiça e a proposta de 
reajuste desvaloriza e empobrece os professores e professoras. 

Queremos mais: é nosso direito! Queremos valorização! Queremos condições de trabalho dignas! 
Queremos trabalhar em paz, sem assédio, sem pressão!

A lista de benefícios do acordo coletivo e de aumentos reais nos salários que o Sesi está divulgando 
nas Unidades Escolares não foi concessão nem presente – tudo o que temos hoje foi conquistado 
ao longo do tempo, com sacrifício. O empenho, a mobilização e a luta da categoria, com o apoio do 
Sindicato garantiram as conquistas: hora-atividade de 15%; garantia semestral de salários, redução 
da defasagem salarial; aumento real de salário, etc.

Os professores e as professoras do Sesi e do Senai sempre mostraram o seu valor, com coragem e 
altivez. E é isso que faremos agora. 

Vamos todos comparecer na grande assembleia estadual do dia 19 de março (às 9 horas, no 
seu Sindicato).

Vamos ao Sindicato! Vamos lutar pelas nossas reivindicações! Vamos reafirmar que queremos um 
reajuste justo! Vamos mostrar nossa unidade! Exigimos respeito! Queremos ser valorizados! 



ASSEMBLE IA
NO S IND ICATO

9 horas
Campanha Salarial 2016

19 de
março

O PATO
VAI SAIR 
DA CAIXA 
PRETA




