sindicato dos professores de são paulo

No dia da
Assembleia
não tem aula
nas escolas
No dia 28/02, professoras e
professores da educação básica
estarão juntos reafirmando a luta
em defesa da Convenção Coletiva
de Trabalho. Às 10h tem
assembleia no SinproSP, mas a
jornada começa cedinho e se
estenderá até às 17h, com um
ato na Praça dos Arcos.
Organize-se e participe!
Exerça o seu direito de falta
abonada garantido na
Convenção Coletiva.

ANOTE NA
AGENDA

7h - Aulas públicas
e panfletagem nas
portas de escolas

10h - Assembleia
no SinproSP
14h - Grupos de
trabalho também
no SinproSP

17h - Ato na Praça
dos Arcos

Por que a sua participação é importante
O dia 28 está logo aí. As atividades começam cedo e às 10h a assembleia
no SinproSP será o espaço de reafirmação da luta em defesa da nossa
Convenção Coletiva e de condições dignas de trabalho. Pode ser que
exista uma proposta do sindicato patronal para ser avaliada pela
categoria, já que as negociações com o Sieeesp continuam. Uma nova
rodada está marcada para o dia 26.
Participar de todas as atividades é um direito que foi conquistado e deve
ser exercido. Lembre-se do ano passado. Em 2018, a resistência corajosa
de professoras e professores assegurou a manutenção de todos os
direitos da Convenção Coletiva. Não fosse a mobilização da categoria,
organizada no seu Sindicato, o desfecho certamente teria sido outro.
Isso continua valendo. A participação ativa é condição necessária para
fortalecer o processo de negociação e abrir a possibilidade de vitória.

Exerça o seu direito

Whatsapp do
SinproSP

11 95278.1230
Cadastre nosso
número em seu
celular, mande
um 'alô' pra
gente e passe
a receber as
notícias sobre
as nossas
atividades e a
agenda de
mobilização

Está na cláusula 54 da Convenção
Coletiva: os professores têm direito a
abono para participar de assembleia
sindical. Além da notificação ao Sieesp, o
SinproSP avisou todas as escolas no dia
11 de fevereiro.
O abono de falta vale para o dia todo, já
que a agenda de atividades é extensa. A
participação é um direito que não pode
ser cerceado nas escolas. Se houver
pressão, entre em contato com o
SinproSP imediatamente. Envie um e-mail
para campanha2019@sinprosp.org ou
ligue para 5080.5988, e digite logo depois
o número 0.
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