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É HORA DE MOBILIZAR

Campanha Salarial se intensifica:
novas rodadas serão prolongadas
s negociações no Ensino Superior já estão 
em sua terceira rodada. Nesta segunda-

-feira (29/02), a Fepesp e os 26 sindicatos inte-
grantes se reuniram mais uma vez com o Semesp, 
o representante das mantenedoras. No encontro, 
foram debatidas as propostas de alterações de 
cláusulas e foram entregues as nossas reivindica-
ções com impacto econômico.

Com o tempo de negociação reduzido e a necessi-
dade de acelerar o processo, ficou acordado que 
as próximas reuniões serão estendidas e com 
momentos definidos para as discussões relativas 
aos professores e aos auxiliares. A ideia é contem-
plar as especificidades das duas categorias.

Nossa reivindicação de reajuste salarial foi coloca-
da na mesa. Citando o primeiro boletim Campanha 
Salarial 2016 – Ensino Superior, no qual o Rea-
JUSTO de 15% é divulgado, o patronal falou em 
crise e alegou dificuldades dos grupos educacio-
nais – mas isso é apenas choradeira. No fim do 
ano passado já houve o reajuste das mensalida-
des. As mantenedoras estão adiante da “crise”.

No entendimento dos sindicatos, que representam 
80% dos professores e grande parte dos auxiliares 

A de todo o estado, para dar início ao debate das 
cláusulas de caráter econômico é necessário 
“bater o martelo na Convenção atual”. Cláusulas 
com proposta de alterações, como os textos que 
tratam de “Delegado Representante” e “Janelas”, 
precisam ser resolvidas.

O representante patronal se comprometeu a anali-
sar o rol de alterações pedidas pela Fepesp.
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A comissão dos sindicatos da Fepesp é coor-
denada pelo professor Celso Napolitano e 
composta pelos professores Luiz Antonio Bar-
bagli (São Paulo), Walter Alves (Santos), Ademir 
Rodrigues (Presidente Prudente), Andréa Arada 
(Guarulhos), Claudio Jorge (Campinas), Gentil 
Gonçales (Vales) e Aloisio Alves (ABC).
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Converse com os colegas, visite o site do seu sindi-
cato e o da Fepesp, siga as páginas no Facebook 
-compartilhe as informações, compareça às as- 
sembleias e atividades convocadas e pressione a 
direção de sua instituição de ensino. Participe, 
lute, conquiste! Vamos falar da Campanha!



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
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Na próxima rodada, serão debatidas as cláusulas de caráter econômico e as novas 
reivindicações que foram entregues pela Fepesp. Veja abaixo algumas delas:

Hora tecnológica

$
Piso salarial

REAJUSTO 15% - 15% é 
a reivindicação salarial 

de nossa Campanha 
2016

Limite de aluno por 
sala de aula

Remuneração por 
orientação de TCC

Remuneração 
EAD 
Tutor

Cesta básica
Vale-refeição
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