
Os patrões da Educação Superior estão de olho nos 
seus direitos duramente conquistados ao longo dos 
anos, e hoje consolidados na nossa Convenção Coleti-
va de Trabalho.

Neste momento, o quadro conjuntural nacional parece 
se apresentar plenamente favorável aos grandes grupos 
econômicos, ávidos por ganhos elevados. Um negócio 
multinacional, voraz, que se utiliza de mecanismos do 
mundo financeiro, como os fundos de investimento, 
que se alocam em grandes empresas educacionais.

No atual processo de negociação salarial para a Edu-
cação Superior, que tem data base de reajuste no mês 
de abril, nos surpreendemos, mais uma vez, diante das 
propostas do patronato que nos foram apresentadas.

São momentos em que o falso discurso de crise das IES 
privadas vem à tona. Este ano, então, sob a ótica da re-
forma trabalhista, está sendo criado um ambiente favo-
rável para a retirada de cláusulas históricas conquista-
das há décadas pela categoria.

Professora e professor, não é demais ressaltar que boa 

parte dos seus direitos não está apenas na CLT, são 
conquistas que compõem a Convenção Coletiva e que 
devem se renovar a cada ano. Você pode perdê-las se 
não se mobilizar para tanto . 
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Convenção Coletiva da 
eduCação Superior em riSCo!

QuereM retirar seus direitos

Sua experiência e tempo de dedicação nada valem?

AssembleiA: 26 de mAio, às 10 horAs 
sede do sinpro-rio
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ApAgAr o profeSSor 
é ApAgAr o futuro!

VALORIzAR O PROFEssOR é PRIORIzAR A EDUCAçãO!

assembleia da 
educação superior

26 de maio, Às 10 horas

Capacitação pra quê?“é, no mínimo, desumano.”

A horA é essA: sem mobilizAção, 
nossos direitos correm sério 

risco de serem extintos
Venha lutar para avançar e ampliar seus direitos e conquistas

Auditório do Sinpro-Rio - Rua Pedro Lessa, 35 - 2º andar


