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Professores das escolas particulares dizem
presente na histórica greve nacional da educação
O Sinpro-Rio parabeniza a categoria pela histórica construção da Greve Nacional da Educação e participação na grande manifestação em repúdio à REFORMA DA PREVIDÊNCIA e ao DESMONTE DA EDUCAÇÃO.
Professoras e professores, trabalhadores/as da educação
e estudantes, somados aos mais de duzentos e cinquenta mil
participantes no Rio de Janeiro, deram uma resposta contundente a todo o retrocesso nas garantias sociais que vem sendo
imposto a toda a sociedade brasileira pelo governo Bolsonaro.
Esta expressiva manifestação no Rio de Janeiro e em todo
o país, convocada pelas Confederações - CNTE, CONTEE - e
sindicatos da Educação, foi vitoriosa, com imediata adesão

dos movimentos estudantis e da sociedade organizada.
A mobilização representa o marco inicial do processo de
construção da GREVE GERAL nacional dos/as trabalhadores/
as, convocada pelas Centrais Sindicais, que ocorrerá dia 14 de
junho.

Parabéns, professoras e professores.

A luta continua!
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Sinpro-Rio convoca para assembleia geral unificada
Vamos iniciar o mês de junho com uma Assembleia Geral Unificada, definindo os rumos da Campanha Salarial 2019. Vencer a luta da Campanha Salarial 2019 será vencer uma importante batalha na guerra contra o desmonte da educação e a retirada de direitos dos trabalhadores.

ASSEMBLEIA GERAL UNIFICADA

COMPOSIÇÃO: Educação Básica | Educação Básica da Área Estendida | Educação Superior | Cultura Inglesa |
Aliança Francesa | IBEU | SESC | SESI

Todos e todas à Assembleia Geral Unificada no dia 01 de junho, sábado, 10 horas, na sede do Sindicato.
EDUCAÇÃO BÁSICA
A campanha salarial da Educação Básica, apesar de já contar
com duas reuniões paritárias de negociação, até o momento,
não obteve qualquer avanço por parte dos patrões. Talvez,
aguardando uma conjuntura que lhes seja favorável.
Principais tópicos da nossa pauta de reivindicação:
- Reajuste salarial de 7%
- Equiparação salarial
- Aprimoramento acadêmico
- Obrigatoriedade de homologação das demissões no Sinpro-Rio

EDUCAÇÃO SUPERIOR
Na Educação Superior, após quatro reuniões paritárias, os patrões sinalizam com a retirada de direitos históricos da categoria. Dentre eles, destacamos:
- Redução de triênios e criação de um piso inferior
Portanto, a presença de todas e todos na Assembleia é
fundamental.

Venha decidir!
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