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CAMPANHA BEM FUNDAMENTADA 
Os professores e as professoras da rede privada 
estão conduzindo uma campanha salarial muito 
serena, bem embasada e motivada por uma 
reivindicação importante: queremos um reajuste 
justo, que reponha a inflação que já corroeu 
nossos salários e que faça frente ao desafio dos 
próximos meses, com aumento real que recompo-
nha a base e a massa salariais.

As escolas, as mantenedoras, o Sesi/Senai já 
fizeram seu orçamento do ano e nele já embuti-
ram o custo de reajustar o salário de seus profes-
sores. Negacearam até agora nas negociações 
para ganhar uma vantagem sobre o custo projeta-
do da folha salarial e para ampliar sua margem de 
rentabilidade. 

Querer se aproveitar de um ambiente de crise 
fabricada é também comprometer a qualidade e 
os objetivos do projeto pedagógico. O conjunto 
das empresas da área de educação não passam 
por dificuldade econômica – veja (no verso deste 
boletim) como alardeiam seu sucesso financeiro, 
seus resultados na Bolsa; Sesi e Senai receberam 

ACOMPANHEM OS INFORMES DO SINDICATO. DISCUTA AS 
MATÉRIAS DESTE BOLETIM COM SEUS COLEGAS. DEFENDA 
SEU DIREITO POR UM REAJUSTE JUSTO.

repasses importantes. E, agora, procuram tirar o 
máximo proveito da instabilidade política, à custa 
do salário do professor. Isso é injusto.

No Sesi e no Senai o assédio moral exacerbou 
todos os limites, em verdadeira prática antissindi-
cal, quando pressionaram os professores a aceitar 
a sua proposta e não ouvir os sindicatos.

Mas essa tática não funcionou. 
 
Na assembleia, os professores decidiram unir os 
três setores na mesma campanha. Autorizaram a 
assembleia permanente e exigiram que as comis-
sões patronais voltassem à mesa de negociação. 

E, isso sim, funcionou: Sesi/Senai mandou de volta 
seus negociadores na data que marcamos (terça, 
dia 22), Educação Básica sentou-se à mesa com o 
Sindicato no mesmo dia e os negociadores do 
Ensino Superior se comprometeram a apresentar 
uma contraproposta.

PROFESSORES, PROFESSORAS 
E AUXILIARES, ATENÇÃO:

15%
REAJUSTO

PROPOSTAS INJUSTAS: REJEITADAS.

CAMPANHA DOS PROFESSORES: 
AGORA TODOS JUNTOS!

Assembleias rejeitam propostas patronais
Professores exigem negociação séria
Reivindicamos um reajuste justo

Tivemos um sabadão animadão nas assembleias de 
sábado, dia 19: em todo o Estado, os  professores 
reunidos rejeitaram POR UNANIMIDADE as propostas 
patronais, que se resumiram a parcelar índices inflacio-
nários, no caso da Educação Básica e do Sesi/Senai, e a 
não oferecer reajuste algum, no caso do Ensino Superior.
 
O professor entendeu que está sendo tratado com 
descaso. E não aceitou se sacrificar apenas para favore-
cer o balancete das escolas. 

ESCOLAS E MANTENEDORAS NÃO PODEM 
FICAR INSENSÍVEIS À SITUAÇÃO DE CADA 
PROFESSOR.
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‘Crise’ virou desculpa da hora, mas...

PROFESSOR INFORMADO 
NÃO SERÁ ENGANADO.




