
PELO PISO NA CARREIRA, POR CONDIÇÕES DO TRABALHO E CONTRA A MERITOCRACIA!
ORIENTAÇÕES PARA O DEBATE NAS ESCOLAS NA PARADA DAS DUAS ÚLTIMAS AULAS:

Companheiras e companheiros, 

Na assembleia do dia 15 de fevereiro iniciamos nossa Campanha Salarial 2018. Vivemos uma 
conjuntura de muitos ataques à classe trabalhadora e nossa categoria esteve presente em importantes 
lutas. As grandes batalhas travadas em 2017 contribuíram para o recuo de Temer ao re�rar de pauta a 
Reforma da Previdência, mas não podemos baixar a guarda. Será com esse espírito de luta que teremos 
que construir nossa campanha salarial, contra Temer, Paulo Câmara, Geraldo Júlio, Luciano Siqueira e 
todos que exploram a nossa classe!

Entre os dias 19 e 21 de março vamos debater nas Unidades Educacionais as propostas para nossa 
Campanha. Enviamos em anexo, um material base, para contribuir no diálogo entre a categoria e 
esperamos as contribuições para nos organizarmos em mais um ano de lutas pelo PISO NA CARREIRA, 
por CONDIÇÕES DE TRABALHO e CONTRA A MERITOCRACIA!

Propomos como Eixos principais na nossa campanha salarial de 2018:
ü 1.Reposição salarial de 23,79% (DIEESE)
ü 2.Reposição do percentual do piso na carreira de toda a categoria
ü 3.Abaixo a avaliação por desempenho! 
ü 4.Progressão funcional por tempo e �tulação
ü 5.100% da Aula A�vidade
ü 6.Melhoria na estrutura �sica das U.E.
ü 7.Não a superlotação em sala de aula
ü 8.Garan�a das Licenças Prêmio
ü 9.Concurso público, já!

Propomos que esses sejam o carro chefe de nossa campanha e os demais eixos dispostos no documento 
em anexo, sejam pautados ao longo de nossa campanha salarial. Enviamos nossa proposta de pauta para 
que seja deba�do nas escolas e, a par�r dele, precisaremos organizar nosso calendário de mobilização. 
Estaremos recolhendo os envelopes com as propostas a par�r do dia seguinte ao debate em cada RPA.

Observação: o material anexo está disponível no site do SIMPERE para download.
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