


Entenda a Campanha Salarial

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

15%
REAJUSTO

Com o feriado da Páscoa em março, 
o tempo para as negociações é 
menor. A estratégia da Fepesp é de 
fazer as modificações e alterações 
acordadas logo no início, para que 
as próximas rodadas sejam centra-
das nas novas reivindicações e nas 
cláusulas de caráter econômico, 
como, por exemplo vale-alimenta-
ção e reajuste. Com uma inflação 
projetada para mais de 10,5%, a 
questão promete ser um dos maiores 
desafios dos trabalhadores.

Uma das demonstrações de unidade da Cam-
panha Salarial 2016 está no lema ReaJUSTO 
15%, válido tanto para o Ensino Superior como 
para a Educação Básica e Sesi/Senai. A deci-
são em adotar um índice comum nos três seg-
mentos enfatiza a disposição de luta unificada 
por parte da categoria.

Entre as ações programadas pelos sindicatos 
durante a fase de negociações, estão a distri-
buição de bexigas, a intensificação das visitas 
às unidades de ensino, panfletagem e a entrega 
de ‘praguinhas’ com o lema da Campanha.

Todos os professores e auxiliares de administra

-
ção escolar usarão o mesmo adesivo para mos
trar que nenhum reajuste abaixo de 15% é acei

Converse com os colegas, visite os sites dos sindi-
catos e da Fepesp, siga as páginas no Facebook, 
compartilhe as informações, compareça às assem-
bleias e atividades convocadas e pressione a dire-
ção de sua instituição de ensino. Participe, lute, 
conquiste! Vamos falar da Campanha!




