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A inflação está subindo todo dia e já bateu em 
10,57% nos últimos doze meses. Nosso salário 

está sendo corroído a cada mês. As mensalidades, nas 
escolas, foram calculadas para fazer frente ao aumento 
de custos. Todos sabem disso. Mas o setor patronal 
quer que as professoras e professores e os auxiliares 
aguentem o tranco por seis meses: a melhor proposta 
que apresentaram, até agora, foi a de repor a inflação, 
mas dividida em duas parcelas, metade a partir de 
Março e a outra metade só em Setembro!
 
Nós insistimos na reivindicação de reposição integral da 
inflação em uma única parcela no mês de março, com 
aumento real e manutenção da PLR. Os índices de 
reajustes de mensalidades, pesquisados pela Fipe e 
pelo Dieese, de aproximadamente 11%, em média, estão 
aí para todo mundo ver.

E tem mais: o patronal ainda não se pronunciou formal-
mente sobre as demais reivindicações apresentadas nas 
reuniões anteriores. Isso não é negociar seriamente! 

Mas abrimos uma brecha e existe a possibilidade de 
negociar a Convenção Coletiva pelo período de dois 
anos, garantindo mais segurança para a categoria. Mas 
isso só será bom se garantirmos um reajuste justo e 
melhores condições de trabalho para todos. Isso não 
vem de graça: depende da nossa mobilização.

A comissão de negociação da Fepesp e dos sindicatos 
integrantes é coordenada pelo professor Luiz Antônio 
Barbagli (São Paulo), e composta pelos professores 
Celso Napolitano (Fepesp), Antonio Dias de Novaes 
(Ribeirão Preto), Chileno (Campinas), Fábio Luís Pereira 
(Sorocaba), José Jorge Maggio (ABC) e Walter Alves 
(Santos). Toda força aos nossos negociadores – e fique 
atento às convocações do seu sindicato!

É JUSTO ISSO?

CONVERSE COM SEUS COLEGAS, LEMBRE QUE TEMOS 
MAIS NEGOCIAÇÕES ESTA SEMANA E TAMBÉM UMA 
ASSEMBLEIA IMPORTANTE PELA FRENTE.

SÁBADO QUE VEM É O SABADÃO SINDICAL 
19 DE MARÇO, 9 DA MANHÃ, NO SINDICATO

Três indicadores de inflação são importantes na cam-
panha salarial dos professores de educação básica: 
ICV-Dieese, INPC-Ibge e IPC-Fipe. Historicamente, a 
média aritmética desses índices tem sido adotada 

ENTENDA O REAJUSTE 

TERCEIRA RODADA DE NEGOCIAÇÃO DO ENSINO BÁSICO

MÁ NOTÍCIA: QUEREM PARCELAR O REAJUSTE E RETIRAR A PLR!
BOA NOTÍCIA: PATRÕES PROPÕEM REPOR A INFLAÇÃO...                                                                                                                                               

15%
REAJUSTO

como critério para a discussão da reposição inflacioná-
ria. O cálculo é feito no período de março do ano ante-
rior, no caso 2015, a fevereiro do ano atual, ou seja, 
2016, totalizando 10,57%. 
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19 de marCo
9 horas
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