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EDUCAÇÃO SUPERIOR: ASSEMBLEIA APROVA POR
UNANIMIDADE PROPOSTA DE CAMPANHA SALARIAL

Depois de informes do departamento jurídico, os presentes à assembleia de 31 de julho
de 2021 foram informados sobre a trajetória das negociações. Foi lembrado que o acordo
de 2019 foi bianual, garantindo a CCT e o reajuste do INPC em 2020. Neste ano de 2021, o
patronato iniciou a campanha com a proposta de reajuste zero, sem a correção do INPC, e
ameaçando direitos e conquistas da CCT – Convenção Coletiva de Trabalho. Mas o debate
avançou, com o patronato propondo, na última paritária, a manutenção da CCT e um abono
equivalente a 50% do salário do professor em maio deste ano. Abono a ser pago em cinco
parcelas contínuas de agosto a dezembro, 10% em cada mês. A proposta, que já havia sido
aprovada em assembleia patronal, foi aprovada também pela categoria, por unanimidade.
O presidente do Sindicato, Oswaldo Teles, ressaltou: “O movimento sindical passa por uma
dificuldade muito grande, com a maioria dos sindicatos brasileiros não obtendo acordo. O
patronal aproveita a pandemia para tentar retirar direitos dos trabalhadores. Conseguimos
o abono, assim a perda financeira não se dá totalmente. Em fevereiro, voltaremos a negociar
as perdas de 2021. É fundamental a aprovação deste acordo. Ganhamos fôlego para
enfrentar o patronal que vem sempre para derrubar nossa convenção, a melhor do Brasil.
Nosso sindicato tem uma história muito grande de luta para fazer este enfrentamento.”
Oswaldo Teles aproveitou para convidar todos e todas para a assembleia virtual do próximo
dia 07 de agosto, sábado, às 10 horas, quando serão definidos delegados representantes
para o 13º Consinpro – Congresso do Sindicato dos Professores do Município do
Rio de Janeiro e Região (para inscrever-se para esta assembleia, clique AQUI).
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UM POUCO DA REALIDADE
Segundo o DIEESE (2021), em todo o Brasil, houve 1.479 desligamentos por morte na Educação entre janeiro e abril de
2021. Comparado ao mesmo período em 2020, representa um aumento de 128%, bem superior aos 86% apurados quando
se consideram trabalhadores dos demais setores econômicos. Em números absolutos, os subgrupos mais afetados no país
foram os professores do ensino superior (252) e da educação infantil e fundamental (237). Em percentuais, os professores
do ensino médio foram as principais vítimas: o desligamento por morte aumentou 258%, três vezes do que foi constatado
entre trabalhadores dos outros setores da economia.

INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DAS IES PRIVADAS
UNISUAM

ESTÁCIO

•
Suspensão do contrato 35 dias ao final do primeiro
período de 2021.
•
Atrasos de depósitos de fgts, com ação ajuizada
pelo sinpro-rio.
•
Professores em assembleia decidiram que as
demissões serão homologadas no sinpro-rio

•
Professores aprovaram em assembleia suspensão
do contrato por 17 dias, em acordo coletivo, com pagamento
de indenização para manutenção do padrão remuneratório.
•
Inúmeras demissões com o sinpro-rio fazendo a
conferência apenas de forma virtual.
•
Ação coletiva ajuizada por conta da inaplicação do
índice de reajuste previsto no aditivo de 2020.

FRASCE
•
Após greve e paralisações sucessivas da categoria,
a instituição se propôs a pagar os cinco meses de atraso
salaria, juntamente com um passivo trabalhista de décimo
terceiro, férias vencidas e diferenças salariais.

UCAM
•
Processo de recuperação judicial que segue
acompanhado pelo sinpro-rio

IBMEC
•
Ação coletiva ajuizada por conta da inaplicação do
índice de reajuste previsto no aditivo de 2020.

UCB
•
Mesmo com atraso de salários e verbas trabalhistas,
a instituição recebe novo gestor que promove demissão
coletiva;
•
Sinpro-rio convocou os professores para reunião
virtual, quinta-feira, dia 22/07, às 15 horas;
•
Sinpro-rio busca discutir com a instituição formas de
redução dos impactos negativos para os professores.

IBMR
•
O grupo laureate celebrou acordo definitivo com a
ânima holding para venda de suas operações no brasil. A
negociação é estimada em aproximadamente r$ 4,6 bilhões.

CONHEÇA A CCT DA EDUCAÇÃO SUPERIOR:

https://site.sinpro-rio.org.br/wp-content/uploads/2019/08/CCT-Superior-2019-4.pdf

BOLETIM EMPREGO EM PAUTA, JUNHO/2021
https://www.extraclasse.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Pesquisa-Docentes-An%C3%A1lise-Detalhada-2021.pdf
Acesso em 12/07/2021.

RECADASTRE-SE JÁ!
https://site.sinpro-rio.org.br/meu-sinpro/
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