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Educação Básica

Vitória no reajuste
eleva salário dos trabalhadores
Aumento começou a vigorar em 1º de maio desse ano

M

esmo com uma crise político-econômica no País e
uma grave retração na economia, a atual diretoria
garantiu reajuste salarial acima da inflação para os
trabalhadores das escolas de educação básica. Com o reajuste
de 2016, o piso da categoria passou a ser de R$ 1.039,20.
Essa importante conquista faz parte da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT), com validade de 1º de maio de 2015 a
30 de abril de 2017.
Para calcular o reajuste, aplica-se o INPC de 9,83% sobre o
valor do salário de 30 de abril. Depois, aplica-se 2% do ganho
real. O novo valor começa a ser pago aos trabalhadores já
na folha de maio de 2016. Todos de olho no contracheque!

Educação Superior

Campanha Salarial: SAEP avança
em negociações com patronal
Sindicato exige valorização e garantia dos direitos dos trabalhadores
O SAEP, representado pela
presidente Suellen Carina Alves
da Silva e por outras diretoras,
além da assessoria política, jurídica e econômica do Dieese,
participou no dia 11 de maio
da segunda rodada de negociações com o sindicato patronal
(Sindepes), realizada na sede
da Entidade. No encontro foram
discutidos os ítens da pauta de
reivindicações dos trabalhado-

res das instituições de ensino
superior.
Na ocasião, assuntos como o
reajuste do piso para R$ 1,7 mil,
reposição integral da inflação,
aumento real do salário e atualização para valores justos no auxílio
alimentação, elencados como
prioridades pelo Sindicato, foram
estabelecidos.
A diretoria do SAEP defendeu os auxiliares de ensino e

cobrou a atuação significativa
dos contratantes para que seus
empregados sejam valorizados e
tenham seus direitos trabalhistas
garantidos.
A rodada de negociações foi
uma continuidade da primeira
reunião, que aconteceu dia 16 de
abril, quando foram levantadas e
identificadas algumas cláusulas
da minuta definidas como prioritárias para ambas as partes.

www.saep.com.br

Valorização da Classe

SAEP participa de debate
sobre negociação coletiva

A

Encontro também abordou situação política e econômica do País

presidente do SAEP, Suellen
Carina Alves da Silva, participou no dia 5 de maio da
12ª Jornada Nacional de Debates
– Desafios da negociação coletiva
em cenário de crise, que aconteceu
em Brasília. O evento foi uma realização conjunta entre o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese)
e centrais sindicais para discutir as
negociações coletivas dos traba-

lhadores em 2016, durante uma
crise política-econômica porque
passa o País.
Na ocasião, Suellen Carina tratou
de assuntos como campanha salarial dos auxiliares da educação e os
trabalhos desenvolvidos pelo SAEP.
Ela ressaltou, ainda, as conquistas
do Sindicato em plena retração da
economia brasileira. “É necessário
destacar que nós conseguimos o
aumento dos benefícios de alimen-

É lei

Auxiliares possuem o
direito de meia entrada
em eventos do DF
Concessão de descontos de 50% está em lei distrital
O SAEP informa que, de
acordo com a Lei distrital nº
5.580/2015, profissionais no
sistema de ensino do Distrito
Federal têm direito a descontos de 50% na aquisição de
ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos
realizados no DF.
O texto, de autoria do deputado distrital Professor Reginaldo Veras (PDT-DF), aplica-se
a todos os profissionais das

redes pública e particular da
capital federal que estejam em
exercício de suas atividades
educacionais ou aposentados.
O desconto é aplicado
ainda que, sobre o valor do
ingresso, já esteja sendo aplicado desconto ou preço promocional. O Sindicato luta
para que todos os auxiliares
escolares da rede privada sejam contemplados com seus
direitos descritos em lei.

tação, o aumento do piso e continuaremos na luta pela valorização
da nossa categoria”, afirmou a
presidente.
Os debates coordenados pelo
Dieese também aconteceram em
São Paulo, Rio Grande do Norte,
Bahia, Paraíba, Amazonas, Rio de
Janeiro e Ceará. A programação da
12ª Jornada Nacional ainda inclui
os demais estados para realização
do evento.

Aumento do auxílio
alimentação é
prioridade
Sabemos que os valores hoje definidos para o auxílio alimentação (R$ 4
para o básico; R$ 10 para o superior)
não condizem com a realidade dos
custos alimentícios dos empregados.
A diretoria do SAEP tem como prioridade o aumento dessa quantia, entendendo que o investimento na dignidade
do trabalhador é escasso, enquanto
são gastas cifras exorbitantes com campanhas publicitárias. O Sindicato irá
promover manifestações e protestos nas
instituições de ensino que persistirem
em pagar valores baixíssimos.
A batalha com a patronal e a cobrança nas instituições continua até que a
categoria seja amplamente valorizada
em todos os aspectos profissionais. O
Sindicato nunca vai desistir de lutar
pelos direitos dos trabalhadores!

A luta do sindicato é construída
com a sua participação. Filie-se!
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