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Campanha Salarial 2012

O SINPRO Santos convoca os professores, de todos os 
segmentos, para assembleia geral no dia 1º de fevereiro, 
a partir das 14 horas, para discutir e deliberar sobre os 
seguintes tópicos:

- Pauta de reivindicações dos professores da educação 
básica 2012;
- Reajuste salarial dos professores do Sesi/Senai;
- Para os professores do ensino superior, proposta de 
aditamento da convenção: Bolsa de estudos e 
Contribuição Assistencial.

A assembleia acontecerá na sede do Sindicato (Av. Ana 
Costa, 145 – Santos)

Para entender
A campanha salarial 2012 terá foco na educação básica. Por isso, os professores dos segmentos da educação 
infantil, ensino fundamental, médio, técnicos e profissionalizantes irão discutir e deliberar na assembleia sobre a 
pauta de reivindicações que será submetida aos representantes patronais para dar início às negociações. Já os 
professores do ensino superior fecharam a campanha salarial do ano
passado com uma convenção vitoriosa. Conseguiram manter o conjunto de conquistas por dois anos e já têm 
garantido a base de cálculo para o aumento de 2012. Há, no entanto, uma questão a decidir na assembleia do 
próximo dia 1º: Uma mudança na cláusula da Bolsa de Estudos precisa ser analisada pelos professores e 
discussão sobre a contribuição assistencial. No Sesi e Senai, os direitos previstos nos acordos coletivos também 
estão garantidos até fevereiro de 2013, mas ainda falta definir o reajuste salarial para março, que também será 
discutido na assembleia.



Confira  abaixo o Edital da Assembleia
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os professores de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental,  Médio,  Técnico Profissionalizante, Pré-Vestibular, 

Superior e do Sistema Sesi e Senai das entidades particulares de ensino do Município 

de Santos, Baixada, e Litorais Norte  e Sul para reunirem-se em Assembleia Geral 

Extraordinária, no dia 1º de fevereiro de 2012, às 13(treze) horas, em primeira 

convocação, à Avenida Ana Costa, l45 – Santos, sobre a seguinte Ordem do Dia:  

♦  Discussão e votação da proposta de aditamento à Convenção Coletiva 

de Trabalho   2011/2012  dos  professores do Ensino Superior: Bolsas 

de Estudo e Contribuição Assistencial.

♦ Discussão e votação da pauta de reivindicação para  os  respectivos 

sindicatos patronais. 

Não havendo, na hora acima, número legal de presentes, a Assembleia será realizada às 

14(quatorze) horas, no mesmo dia e  local, em segunda convocação com qualquer 

número de presentes.

                                                        Santos, 27 de janeiro de 2012

                                                    

                                                           Prof. Ildefonso Paz  Dias

                                                                    Presidente 



Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012

A “Agenda do Professor 2012” foi feita especialmente para a organização do 
professor.  Ela tem como tema as antigas civilizações das Américas e contém 
diversas informações e    fotos sobre estes importantes povos a cada mês.

A agenda também tem um espaço especifico para você colocar seus horários de 
aula, fazer seu planejamento salarial e anotações diversas. Além disso, uma seção 
com importantes  orientações  sobre  os  direitos  e  as  relações  de  trabalho  dos 
professores.

Para os professores sindicalizados a agenda já está à disposição para ser retirada aqui no sindicato. – Av. 
Ana Costa,  145,  em Santos  -  Para os  demais  professores,  ao se sindicalizarem receberão também este 
instrumento de organização feito especialmente para a categoria. Então, não deixe de se sindicalizar. A 
união é importante para manter a força do Sindicato. Vamos mudar juntos.

 SINDICALIZE-SE
 
A união  é  importante  para  manter  este  sindicato  forte.  E  assim, 
podemos continuar a lutar pelos direitos da categoria. Professor, não 
deixe de se sindicalizar. O SINPRO Santos  está aqui para  apoiá-los, 
Vamos mudar juntos!

DENÚNCIA

Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em 
que você ensina. Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie. 
Telefone: 3234-1071

SINPRO Santos nas redes sociais
Para criar uma maior aproximação com você, professor, criamos uma 
página no Facebook e uma conta no Twitter. Estes novos meios serão 
mais uma ferramenta para deixá-los atualizados e manter contato com a 
categoria. Não deixe de acessar . Clique nos links abaixo

Facebook
Twitter 
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http://www.twitter.com/sinprosantos
http://www.facebook.com/pages/Sinpro-Santos/279347768786423
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