Professores, Técnicos de Ensino, Auxiliares
de Administração Escolar da rede privada em São Paulo:

DE OLHO NO SALÁRIO!
MM

CONFIRA O SEU
PAGAMENTO

Setembro é o mês de reajustes integrais no salário dos
professores, professoras e auxiliares de ensino em São
Paulo. Faça a conta de acordo com o seu setor de ensino:

EDUCAÇÃO BÁSICA
Os salários de março a julho receberam a primeira parcela de reajuste,
de 7%. Em setembro, o salário será reajustado pelo índice integral de
11,5%, aplicado sobre o valor de fevereiro de 2016. Bom lembrar: em
outubro ainda será paga a PLR de 12% e no ano que vem (a convenção
é de dois anos) já garantimos aumento real além da inflação.

ENSINO SUPERIOR
Aqui também, os pagamentos de março a julho receberam a primeira
parcela de 7%. Em setembro, seu salário deve ser reajustado em
10,57%, com base no salário de fevereiro de 2016. Bom lembrar: em
outubro, o salário reajustado receberá abono de 21%

SESI/SENAI
Professores e técnicos de ensino receberão em setembro o valor do
salário de julho (já reajustado em 11,08%) com o acréscimo das
diferenças devidas de março a junho. Atenção: os valores de VR e VA
também deverão vir reajustados. Confira as tabelas de benefícios no
site: www.fepesp.org.br.
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Em ano difícil,
persistimos e
protegemos nossos
salários. Agora, é
fazer cumprir.

Vitórias da
nossa Campanha
Salarial
Os professores, auxiliares e técnicos
de ensino da rede privada em São
Paulo enfrentaram este ano uma
das campanhas salariais mais duras
de todos os tempos.
Enfrentamos argumentos de crise e
um ambiente de tentativas de
desmonte da legislação trabalhista.
Encaramos um setor patronal que
se recusava a negociar com
seriedade. Mas insistimos e não
desistimos!
O resultado: nossa categoria está
entre as que mais registrou
conquistas neste ano.
Isso não aconteceria sem os
professores, auxiliares e técnicos de
ensino unidos e confiantes. Nossa
organização, em cada sindicato, é o
que dá a medida de nossas
conquistas.
Agora é hora de conferir o salário.
Se notar alguma irregularidade,
denuncie no Sindicato!

