professoras e professores
da educação básica

dia 28/02
a partir das 9h

ASSEMBLEIA

cOM FALTA

aBONADA
sindicato dos professores de são paulo

As professoras e os professores da Educação Básica
têm um compromisso no dia 28/02: participar da
assembleia no SinproSP a partir das 9h. É um dia sem
aula e com abono de falta garantido pela Convenção.
A data da assembleia foi definida pelos 25 sindicatos
que integram a Fepesp. A proposta é fazer do dia 28
uma grande jornada de luta em todo o estado.
Até lá, tem muita coisa a fazer. As estratégias de mobilização, já iniciadas
em 2018, ganham novo fôlego. A hora é de organizar o dia 28 construindo
uma grande rede, com materiais de divulgação, visitas às escolas em
todas as regiões da cidade, atividades no SinproSP e plantões de
esclarecimento, inclusive à sociedade.
Nas escolas, professoras e professores devem conversar sobre a
Campanha e organizar sua participação na assembleia: vale no horário do
intervalo, nas reuniões pedagógicas, nos grupos de whatsapp etc.
Uma estratégia que deu certo nos anos anteriores será repetida: proponha
uma reunião dos professores com o SinproSP. É só chamar que o Sindicato
vai aonde o grupo quiser para conversar, entregar material e muito mais.
Até a assembleia, as negociações com o Sieeesp continuam. Estão
previstas duas reuniões, pelo menos. Acompanhe as notícias atualizadas
no site, nas redes sociais do SinproSP e nos boletins da Campanha.

Falta abonada: um direito garantido
Está na Convenção Coletiva, cláusula 54: a falta abonada é uma conquista
da categoria. Nenhuma escola pode pressionar ou impedir o exercício
desse direito. Como determina a Convenção, o Sieeesp já foi notificado
oficialmente para que avise as escolas, o que significa que não poderá
haver desconto.
Professoras e professores não devem aceitar qualquer pressão dos donos
de escolas que pretendam inviabilizar a participação na Assembleia. Se
isso ocorrer, encaminhem imediatamente a denúncia ao Sindicato.

organize-se e participe nossa união é o que conta!

