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Proposta Patronal: reajuste abaixo do
INPC e parcelado

As escolas privadas aguardam com muita expectativa um desfecho no cenário político nacional que lhes seja
favorável e, por isso, até agora, não acenaram com nenhuma proposta capaz de atender às reivindicações dos
professores/as.
Maio, mês dos trabalhadores/as se aproxima e os professores/as, cuja data base é abril, nada têm a comemorar.
A perversidade dos donos de escolas é facilmente percebida - pois temas como equiparação salarial e aumento
dos baixíssimos pisos salariais praticados há décadas no Rio de Janeiro - são solenemente ignorados.
Exigem formação, mas não querem discutir um plano de cargos, carreira e salários para os profissionais que
atuam em suas escolas.

Não podemos mais admitir que:
- professores/as com mesma formação tenham salários mais altos nas últimas séries e bem mais baixos nas
primeiras, atingindo em cheio os professores/as das séries iniciais, em sua imensa maioria constituída por
mulheres.
- pisos vergonhosos obriguem os/as professores/as a trabalhar em várias escolas.
- escolas se recusem a remunerar profissionais que investiram tempo e dinheiro em sua formação. Querem
mestres e doutores em suas propagandas, mas não os remuneram por isso;
E mais:
As escolas particulares, em sua grande maioria, aplicaram um reajuste médio de 12 a 15% nas mensalidades
escolares, já a partir de janeiro deste ano. Agora se recusam a repor nossas perdas salariais, alegando
dificuldades.
OS PROFESSORES/AS NÃO VÃO PAGAR POR UMA CRISE QUE NÃO É DOS TRABALHADORES!

PRÓXIMA ASSEMBLEIA: DIA 07 DE MAIO, 10 HORAS
NA SEDE DO SINPRO- RIO, RUA PEDRO LESSA, 35, 2º ANDAR, AUDITÓRIO

VEJA AS PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA:
Reajuste de 13%

Calendário Unificado

Equiparação Salarial

Pagamento dos intervalos
(recreio)

Adicional a título de
planejamento

Licença-maternidade de 6
meses

Licença-paternidade
de 20 dias

Férias em janeiro

Adicional por aprimoramento
acadêmico

Limitação do número de alunos
por turma

PRÓXIMA ASSEMBLEIA: DIA 07 DE MAIO, 10 HORAS
NA SEDE DO SINPRO- RIO, RUA PEDRO LESSA, 35, 2º ANDAR, AUDITÓRIO

Sinpro-Rio
Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região
Sede: R. Pedro Lessa, 35 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Subsede Barra da Tijuca: Av. da Américas, 5.777 - salas 202 e 208 a 211
Subsede Campo Grande: Rua Manaí, 180, Campo Grande

