
(Intervalo)
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (Setor Privado)

Assembleia Geral Extraordinária dos Trabalhadores discutirá a pauta de reivindicação 

salarial para a data-base de primeiro de março de 2014. 

        08 DE FEVEREIRO - A partir das 9h -  LOCAL:  NOVA SEDE
MS 080 Km 01 (junto ao Clube de Campo do Sintrae/MS)

SINTRAE-MS -

N: OSSA PROPOSTA

Setor Privado

REAJUSTE SALARIAL

NA CRISE, O TRABALHADOR DIVIDE OS PREJUÍZOS, À ÉPOCA DOS LUCROS FARTOS SÓ LHE RESTA O TRABALHO

MS 080 Km 01 | Campo Grande/MS 
Tel/Fax: (67) 3356-3422 | E-mail: sintraems@sintraems.org.br

Site: www.sintraems.org.br

MOBILIZE-SE
LIGUE:
sintraems@sintraems.org.br

(67) 9251-0023 “Ninguém é tão bom 
quanto todos nós,

JUNTOS!”

FEVEREIRO DE 2014 - ANO XIII - EDIÇÃO Nº 14

Esse é o momento 
para fortalecer a categoria.

Part icipe! Dê sua 
sugestão e colabore com o seu 
sindicato.

A primeira convocação 
da Assembleia será às 9h. 
Segunda convocação às 
9h30min.

Força
Mobilização

PARA APROVAÇÃO:



Eduardo Assis Fonseca Botelho - Presidente do Sintrae/MS

Filiado

O Informativo Intervalo é uma publicação do Sindicato em 
Estabelecimentos de Ensino no Estado de Mato Grosso do Sul, distribuido 
gratuitamente para a base sindical e entidades autorizadas para o recebimento.
Presidente: Eduardo Assis Fonseca Botelho
Endereço: 

Campo Grande/MS - CEP: 79010-120
Telefone: (67) 3356-3422
E-mail: sintraems@sintraems.org.br
site: www.sintraems.org.br

MS 080 Km 01, Bairro José Abrão Jornalista Responsável: Adriana Souza Miceli - DRT/MS: 296

EXPEDIENTE

Fala do Presidente

Detran

1-Sede 
2 - Clube de 
Campo do Sintrae

Conjunto 
José Abrão Sinpol

Rochedo

Sintrae/MS
distribui
Agenda
2014

 campanha Salarial Quanto maior a mobilização, mais os representantes 
2014 já começou! patronais escutarão a voz dos trabalhadores pressionando pela a 
Iniciamos a nossa aprovação de reajuste salarial digno e valorização profissional. A

mobilização, por isso, concla- A nova diretoria administrativa do Sintrae/MS está a par 
mamos a participação de todos dos índices econômicos. Também acompanhamos pela mídia os 
os trabalhadores em estabeleci- lucros exorbitantes das universidades privadas e os reajustes das 
mentos de ensino, setor mensalidades escolares.
privado, da base territorial do O faturamento das instituições particulares de ensino 
Sintrae/MS a participar da superior no país cresceu 30% em dois anos, segundo estudo feito 
Assembleia Geral, momento pela Hoper, consultoria especializada na área. O valor de R$ 24,7 
em que elaboraremos a Pauta bilhões em 2011 subiu para R$ 32 bilhões em 2013.  Já as mensali-
de Reivindicações  que será dades das  escolas particulares de Campo Grande, por exemplo, 
defendida na mesa de negocia- tiveram reajustes que chegaram a 13%. 

ção entre os sindicatos laboral e patronal. Diante destes dados é evidente que a nossa reivindicação  
A Campanha Salarial é uma luta coletiva, propicia o diálogo está dentro das possibilidades das empresas patronais. Por, isso, 

direto entre o sindicato, professores e auxiliares docentes para a intensificaremos nossa Campanha e contamos com o apoio de 
definição das prioridades e estratégias durante as negociações. O todos que almejam um futuro melhor para a nossa categoria. 
educador consciente deve estar presente, afinal o sindicato é Participe.  Juntos, somos fortes!
representativo e não mede esforços para assegurar os direitos, mas, é 
evidente que sozinho as chances de conquistas são menores. 

Desde o dia 13 de janeiro, o Sintrae/MS atende a categoria 
em nova sede administrativa, localizada na MS 080, Km 01, Bairro 
José Abrão. O espaço é moderno e amplo (7 mil metros), conta com 
infra-estrutura adequada para conciliar um ótimo atendimento e 
comodidade.

Localizado junto ao Clube de Campo, a nova sede fica 
próxima ao Detran-MS. Veja abaixo:

Os diretores do 
Sintrae/MS já distribuem 
a Agenda 2014. Se você é 
filiado mas ainda não 
recebeu a sua, entre em 
contato com o sindicato. v i sua l i z a r  todos  o s  

Neste ano, a capa diretores da nova gestão 
destaca a natureza sul- administrativa.
mato-grossense. Mas, o Na última página, 
miolo da agenda traz encontra-se a ficha para 
temas atuais sobre a atualização de dados. Não 
legislação trabalhista, se esqueça de preencher e 
aposentador ia ,  fa tor  enviar ao sindicato.
previdenciário, terceiriza- Para quem ainda 
ção da educação, direitos não é filiado, basta preen-
das trabalhadoras gestan- cher a ficha de sindicaliza-
tes, entre outros. Além ção e encaminhá-la ao 
disso, o filiado pode Sintrae/MS.


