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Até agora, não há propostas sérias do Sesi/Senai  

Tentam espalhar o medo nas escolas

Professor informado não será enganado: o que vale é o que for apresentado na 
assembleia de sábado

Sindicatos dão prazo para os representantes patronais: quinta-feira, dia 17, é o 
limite para uma proposta respeitosa na mesa de negociações

melhor forma de criar um ambiente 
condizente à educação, todos sabem, 
é tratar com respeito e seriedade o 

corpo docente da instituição. Essa é uma 
atitude que engrandece uma organização e 
atrai a admiração da comunidade. É base 
para o sucesso de todos.

O Sesi/Senai tem demonstrado, nesta cam-
panha salarial, que despreza essa fórmula. O 
autoritarismo que já vemos no tratamento 
aos professores está sendo aplicado nas 
negociações da nossa convenção coletiva. 
Reunião após reunião, representantes do 
Sesi/Senai sentam-se à mesa e, no máximo, 
alinham propostas secundárias, diversionis-
tas e que não podem ser encaradas com 

ATENÇÃO PARA CHAMADA
SÁBADÃO SINDICAL 
19/03, 9 HORAS
ASSEMBLEIA NO SINDICATO

seriedade. É isso que houve na última rodada 
de terça, dia 15: nada de novo. De novo.

O Sesi e o Senai reclamam que a maior 
parte de suas despesas são com salários. 
Mas é assim mesmo com uma instituição 
que presta serviços, seu custo é a folha de 
pagamentos. Ao contrário da indústria, que 
precisa comprar matéria prima e pagar salá-
rios, a matéria prima das escolas do Sesi/-
Senai são suas professoras, professores e 
técnicos de ensino!

Por isso insistimos em um reajuste justo, que 
reponha a inflação passada e permita 
enfrentar o custo de vida nos próximos 
meses, seja na forma de ganho real ou de 
abono. Para o Sesi/Senai, reajustar logo a 
folha de pagamentos é também uma vanta-
gem, o Sistema gastaria menos do que 
protelando seus custos.

Por isso oferecemos uma oportunidade para 
a sensatez dos seus negociadores: até 
quinta, dia 17, receberemos uma proposta 
de verdade. E vamos discuti-la na nossa 
assembleia de sábado
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