FEVEREIRO 2018

CAMPANHA SALARIAL 2018

Assembleia definirá reivindicações

O

TAXA NEGOCIAL – A Assembleia Geral, que inaugura a campanha da negociação coletiva 2018, também
decidirá a taxa negocial a ser descontada de todos os
professores para o custeio da atuação do Sinpro/RS
neste ano.
Foto: Igor Sperotto

Sinpro/RS convoca os professores da educação
básica e da educação superior para a Assembleia Geral que definirá as pautas de reivindicações 2018 para a negociação com o sindicato patronal
(Sinepe/RS), com vistas às Convenções Coletivas de
Trabalho (CCTs) deste ano.
A Assembleia será realizada entre os dias 21 de fevereiro e 9 de março, de forma segmentada por nível de
ensino e regionalizada, em 36 cidades (confira calendário
no verso). Ao total, serão 71 encontros em todo o Estado.
As deliberações da Assembleia Geral terão por base
a somatória de votos colhidos em cada segmento da
mesma, conforme expresso nas atas de cada reunião
de professores.
A expectativa é de que a primeira rodada de negociação com o sindicato patronal ocorra já no início de março.
A Assembleia também definirá a representação do
Sinpro/RS para o Conselho Estadual de Educação
(CEEd).

EDITORIAL

Processo negocial legitimado
A aproximação entre o reinício das atividades letivas
e a abertura da campanha pela negociação para a definição das Convenções Coletivas tem se revelado um
acerto nos últimos anos.
Os professores que retomam suas atividades após
as férias e o recesso das escolas o fazem renovados
em sua disposição para o trabalho, e, certamente, em
seu interesse pela definição das condições para realizá-lo e da sua remuneração.
É hora de transformar aquelas expectativas e desejos profissionais, referidos nas conversas com os colegas, em reivindicações concretas e objetivas. A forma
de fazê-lo é participando da Assembleia e da definição
da pauta de reivindicações que o Sindicato apresentará
à representação patronal.
O processo de negociação constitui cultura de longa
data na relação dos professores através do seu Sindicato com as instituições de ensino, também por meio
da sua representação sindical, constituindo-se em patrimônio de civilidade e respeito entre os protagonistas
do ensino privado gaúcho, tanto quanto os próprios direitos e garantias acordadas no processo negocial desenvolvido.
Após o início da vigência da Reforma Trabalhista,
mais relevantes e significativas se tornaram as negocia-

ções coletivas e as regras acordadas entre as partes.
É fundamental que nesta nova realidade inaugurada
no final de 2017, de potencial flexibilização de direitos,
os professores do ensino privado gaúcho prestigiem o
seu Sindicato, legitimando com sua participação as propostas e, depois, com seu acompanhamento, o processo negocial que irá acontecer nos meses de março e
abril. Legitimação que se dá também pela concordância
de participar da sustentação financeira da representação sindical.
É imprescindível que seja compreendido que a representação dos professores, a defesa dos seus interesses, o referenciamento para a categoria e para a sociedade têm um custo financeiro que só pode advir dos
próprios professores.
A Assembleia dos professores do Sinpro/RS, que irá
ocorrer de forma segmentada em muitos lugares para
facilitar a participação da categoria, será o espaço para
definição coletiva das suas reivindicações e também da
contribuição de todos para custear a sua representação
e a luta.
Professor, agende-se e participe!
Direção Colegiada

Confira abaixo o calendário da Assembleia Geral regionalizada.
Agende-se e participe!
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