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NEGOCIAÇÃO SALARIAL
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Confira os principais itens das
propostas para acordos:

EDUCAÇÃO SUPERIOR

‒ Reajuste de 11,08% retroativo a março, a ser pago
junto com o salário de maio.

‒ Reajuste salarial de 6% em março e integralização de
11,08% em maio.
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EDUCAÇÃO BÁSICA

‒ Ajuste na cláusula referente ao número de alunos por turma.
‒ Comissão para revisão dos limites de alunos por turma
para 2017.
‒ Regulamentação da participação dos professores nas
atividades de formação.

‒ Abono salarial de 5,08% nos salários de julho e de
agosto.
‒ Aumento de 12% do auxílio-creche, a partir de março.

‒ Valor de R$ 235,00 para auxílio-creche, a partir de março.

‒ Vedação de demandas de trabalho aos domingos e
feriados.

‒ Manutenção das demais cláusulas da CCT 2015.

‒ Manutenção das demais cláusulas da CCT 2015.

BALANÇO PATRIMONIAL DO SINPRO/RS
Na Assembleia Geral do dia 14 de maio também estará em pauta a análise e deliberação do Balanço
Patrimonial do Sinpro/RS, exercício 2015, e assuntos gerais.

EDITORIAL

Desafios da negociação
O reajuste salarial através da negociação coletiva com a representação patronal é um desafio em todos
os anos.
A tarefa é ainda mais complexa
quando a inflação supera os 11% e a
média do reajuste das anuidades escolares fica muito próxima dela.
Negociações, que já são separadas por nível de ensino há cinco anos,
passaram a ser separadas também
por segmento depois que as instituições (universidades e centros universitários) comunitárias abriram uma
dissidência no Sinepe/RS e desde o
ano passado estão tentando criar um
novo sindicato. Projeto sindical pró-

prio e outras negociações – face à categórica negativa deste segmento ao
reconhecimento do Sinepe/RS como
sua representação.
Diálogo e negociações com representantes que a diversidade do ensino privado e a sua dinâmica política
foram definindo.
Processo de vários interlocutores
e muitos momentos, tensões e expectativas, algumas frustradas, mas com
resultados que precisam ser agora
avaliados pela categoria.
Propostas diferentes que refletem as
diferenças do ensino privado: das melhores condições da educação básica,
das referidas dificuldades do ensino su-

perior e das dificuldades ainda maiores
enfaticamente invocadas pelos representantes das instituições comunitárias.
Maior que as dificuldades das instituições, independente da sua complexidade ou de seu público, é certamente o problema dos professores face à
defasagem dos seus salários e à demora de sua recomposição.
Por tudo isso, o Sinpro/RS está
empenhado na conclusão do processo negocial para que sejam efetivados os reajustes já no próximo vencimento e se definam as Convenções
Coletivas de Trabalho para 2016.
Direção Colegiada.

COMUNITÁRIAS

Tratativas com a representação das IES
(IES), dissidentes do Sinepe/RS, também foram realizadas reuniões com o
Sinpro/RS e os demais sindicatos dos

trabalhadores dessas instituições com
vistas à definição dos respectivos reajustes salariais.
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Por solicitação da representação
das mantenedoras das instituições
comunitárias de educação superior

