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NEGOCIAÇÃO 2015

Assembleia definirá pauta de reivindicações 2015
A Campanha Salarial e o processo de negociação para as
Convenções Coletivas de Trabalho – CCTs 2015 dos professores do ensino privado começam pela definição das reivindicações que serão apresentadas à representação patronal. Em
2015, o Sinpro/RS está inaugurando uma dinâmica mais compacta, com maior aproximação das etapas desse processo. A
Assembleia Geral para definição da pauta será realizada no
início do ano letivo em 21 cidades do estado entre os dias 26
de fevereiro e 9 de março. Serão 40 assembleias regionais
(veja calendário no verso), que definirão as propostas para negociação entre Sinpro/RS e Sinepe/RS.
Para ampliar a participação dos professores, o Sinpro/RS
realiza a Assembleia Geral de forma regionalizada e segmentada por nível de ensino: Educação Básica e Educação Superior,
uma vez que as negociações são realizadas em câmaras distintas por nível de ensino. A primeira rodada deverá ocorrer ainda na primeira quinzena de março. Na pauta 2015, certamente

constarão as reivindicações históricas da categoria como limitação de alunos por turma; aumento real de salários; garantia
do direito ao descanso; regulamentação do calendário escolar;
equiparação salarial do ensino fundamental, entre outras.
Contribuição Assistencial – A Assembleia Geral que
inaugura a Campanha Salarial definirá também o percentual
da contribuição assistencial. Trata-se de uma das fontes de
receita do Sindicato, indispensável para o custeio das lutas e
da manutenção da entidade.
Mensalidades – Anualmente, o Sinpro/RS acompanha
o reajuste das mensalidades praticado pelas instituições de
ensino, que reflete o momento econômico vivido por elas e,
no entendimento do Sindicato, deveria refletir também no salário dos docentes. Para 2015, o reajuste médio das mensalidades na Educação Básica está em 9,47% e na Educação
Superior em 9,09%, segundo levantamento do Sindicato.

EDITORIAL

Expectativas renovadas para negociação
O início do ano letivo certamente é mais propício para reivindicar e participar de mobilizações. Quem conhece e vivencia a dinâmica do ensino privado sabe o quanto o final do ano
e o início do recesso letivo são marcados pelas incertezas e
inseguranças quanto à própria permanência na escola ou na
instituição de Educação Superior.
Após o descanso das férias, com as energias recuperadas
e o reinício das atividades letivas, reafirma-se o vínculo individual e coletivo dos professores com a sua instituição empregadora. Neste momento, renovam-se também compromissos e
expectativas em relação ao trabalho e à condição profissional.
Esta circunstância, que coincide com a data-base da categoria, é o melhor momento para transformar expectativas em reivindicações e dar início à Campanha Salarial.
Esta percepção, somada ao retardamento, pelo Sinepe/RS,
do início do processo de negociação, motivou a decisão de realizar a Assembleia Geral, que definirá as reivindicações dos
docentes no final de fevereiro e início de março. Trata-se da
quebra de uma tradição de décadas, que certamente vai potencializar a participação dos professores.

Quebrar rotinas, inovar nas formas de luta, aprofundar a
compreensão da dinâmica do ensino privado e aperfeiçoar a
definição das reivindicações são indicadores de vitalidade e
compromisso com o interesse dos trabalhadores.
A negociação coletiva e a Campanha Salarial precisam
ser o grande momento de integração da categoria com a sua
representação sindical. A expressão desta conexão deve se
manifestar nas expectativas objetivas que se verbalizam no
local de trabalho e nas reuniões do Sindicato, a começar pela
definição da pauta formal de reivindicações.
A este primeiro momento se seguirá o longo processo de
reuniões com as comissões patronais para a confrontação
com a má-vontade e a costumeira resistência patronal. A direção do Sinpro/RS manifesta sua expectativa de que em 2015
a mudança do período de definição das reivindicações seja
apenas uma inovação, que somada ao apoio, presença e participação dos professores, farão a diferença no resultado final
da Campanha Salarial.
Direção Colegiada
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