Macaé, 10 de maio de 2021
OF.:SINPRO / Nº 028 /2021

À Senhora Rosana Corrêa Juncá
Presidente do SINEPE NORTE E NOROESTE ( SINEPE CAMPOS)

Ref.: MANIFESTAÇÃO DE OPÇÃO PELA DEFLAGRAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2021
Prezada Senhora,
O Sindicato dos Professores de Macaé e Região (Sinpro Macaé e Região), inscrito no CNPJ
39.700.562/0001-83 , com sede na Rua Teixeira de Gouveia, 1.051, sobreloja, Centro – Macaé,
RJ, CEP: 27.910-110, encaminhamos a Pauta Reivindicatória que será objeto da Negociação
Coletiva com escopo de melhorar o disposto na Convenção Coletiva para o período próximo
2021/2022, bem como as condições de trabalho dos Professores e das Professoras na nossa
base de representação da categoria. Colocamos como clausulas para discussão, os seguintes
temas:
 Defesa da vigência da atual Convenção Coletiva de Trabalho (Direitos) até o
fechamento do acordo;
 Manutenção de todas as cláusulas da CCT para vigência 2021-2022;
 Reajuste Salarial INPC – Acumulados 12 meses ao INPC de abril 2019 à maio 2020 e
Acumulados 12 meses ao INPC do mês de abril 2020 à maio 2021;
 Homologação na sede do Sindicato (desde haja expressa solicitação do empregado e,
independentemente da duração do contrato de trabalho, salvo no período de
experiência);
 Regulamentação do artigo 67 da LDB que versa sobre a valorização dos professores;
 Hora Tecnológica – pagamento pelo acréscimo de trabalho decorrente de novas
tecnologias
 Contratação de Trabalho: Proibição de contratação de professores como
terceirizados, trabalhadores intermitentes, PJ ou autônomos exclusivo;
 Garantias contra demissão coletiva e na demissão por comum acordo, estabilidade;

Manter o diálogo, respeitar a legislação e ter o bom senso é primordial para que possamos
superar esta crise sanitária.
Cordialmente,

Guilhermina Luzia da Rocha
Presidente do Sindicato dos Professores de Macaé e Região
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