Enfim, INPC integral na datadata-base para o 3º grau
Depois de uma árdua e longa batalha, finalmente o Ensino Superior cedeu à
pressão do Sindicato e concordou com o pagamento do INPC integral na database, sem parcelamento. A Convenção está agora em fase de assinaturas para
posterior registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Assim que o
instrumento coletivo estiver liberado, será disponibilizado na íntegra através do
site do Sindicato.

Nota 10 para os representantes dos empregados
Os representantes dos empregados eleitos nas instituições educacionais tiveram
um papel importante nessa luta, como destaca o presidente, Elles Carneiro. “A
eles meu sincero agradecimento, por terem nos ajudado a colocar um fim ao
reajuste picado dos últimos três anos”.
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Exemplo da PUC e acordos em separado dignificam a luta
Mesmo sem ter a negociação coletiva resolvida, e contra uma indicação da
representação patronal de apenas pagar 50% do INPC na data-base, a PUC
antecipou-se e aplicou o INPC integral na data-base. “São exemplos como esse
que trazem dignidade à nossa luta”, desabafou Elles Carneiro.
As negociações em separado, como as realizadas com a Abeu – Associação
Brasileira de Ensino Universitário, e a SESNI (Unig), Sociedade de Ensino
Superior de Nova Iguaçu, também tiveram o resultado positivo do INPC bem
antes do fim das negociações com o Semerj.

Participação mais ativa da categoria
Agora que o básico foi assegurado, o SAAE-RJ vai entrar firme na
regulamentação do banco de horas e também em propostas que tragam ganhos ao
trabalhador, como esclarece o presidente: “Precisamos urgente avançar e para
isso precisamos da categoria ao nosso lado, comparecendo ao Sindicato, ligando,
se informando, acessando o site, participando das assembleias. Só assim
conseguiremos dar um passo à frente e garantir novas conquistas”.

