
 

 BOLETIM DO PROFESSOR 
EDIÇÃO ESPECIAL 100!  

 

ESPECIAL NÚMERO 100  

Confira a matéria completa sobre a edição especial número 100 que 

comemora essa grande etapa do Sinpro Santos. 

 

Boas vindas 2014 

O ano de 2014 é o ano de mudanças para o sindicato  

Não deixe de ler as grandes ações que ocorreram no Sindicato dos 

Professores de Santos e Região no ano de 2013 e que terá continuidade em 

2014. 

 

 

“Fique atento: assembleia dia 08 de 

fevereiro.” pág. 02 

 

 

 

CAMPANHA SALARIAL 

 

Professor, não deixe de participar. Sua opinião é muito importante para 

nós! 

 

 

 

 

 

ESPECIAL:  

ANO LETIVO 

 

Confira no nosso site as dicas 

para a Volta às Aulas e as 

orientações para quem irá 

começar em um novo 

emprego. 

 

Clique aqui:  

Volta às aulas 

Novo emprego 

 

 
 

Confira as dicas sobre o início do ano letivo 

http://www.sinprosantos.org.br/site/index.php/component/content/article/1-destaque/497-dicas-para-a-volta-as-aulas.html
http://www.sinprosantos.org.br/site/index.php/component/content/article/1-destaque/460-arrumou-um-novo-emprego-confira-as-orientecoes.html


 
ESPECIAL NÚMERO 100 

Atendendo ao compromisso de mudanças e transformações em nossa 

Entidade, começamos o ano com um novo projeto do Boletim do 

Professor, com um layout mais moderno e que permite ter uma leitura 

mais agradável. As mudanças ocorrem  nesta Edição Especial em 

comemoração ao exemplar de número 100.  

 

O Boletim do Professor foi criado em Outubro de 2011, com o intuito 

de informar aos professores sobre os seus direitos, posicioná-los sobre 

as nossas lutas, desafios, Campanhas Salariais e prestação de contas 

da gestão. Com atualizações semanais, o boletim surgiu com a intenção de renovar a imagem do Sinpro Santos, 

consolidar a participação dos professores  e encontrar uma forma de comunicação eletrônica mais eficiente e rápida 

para o fortalecimento a relação sindicato/categoria.  

Confira este novo projeto, dê sugestões, dívida com seus colegas  e não deixe de visitar o nosso site, consultando e se 

informando sobre os últimos acontecimentos de interesse da categoria dos PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO. 

 

Departamento de Comunicação 

Sindicato dos Professores de Santos e Região 

 
 

AS GRANDES AÇÕES DE 2013 CONTINUARAM EM 2014 

O ano de 2014, marca a nossa arrancada para uma nova etapa do 

Sindicato dos Professores de Santos e região. Essa diretoria assume 

disposta a escrever uma nova história para os professores de nossa região. 

Nessa nova gestão o lema “Mudando Juntos”, vai se tornar uma realidade. 

Nesse período de transição já notamos varias mudanças, podemos  

destacar: 

Um processo eleitoral aberto e transparente com edital no maior jornal de 

circulação da Baixada Santista e no Caderno Nacional da Folha de São 

Paulo, além do edital, informações claras no site da Entidade e em vários 

canais de comunicação.  Urnas circularam por varias regiões da Baixada Santista, fato esse inédito no processo 

eleitoral desse sindicato. Coletamos votos de mais de 550 eleitores associados, atingindo a marca de 95,81% de votos. 

Chamamos aproximadamente 140 escolas, para esclarecerem denúncias feitas pelos professores. Sendo que dezenas 

foram convocadas no Ministério do Trabalho, que por sua vez atendeu prontamente nossos pedidos de fiscalização. 

Atendemos uma media de 797  professores para  homologação e esclarecimentos de dúvidas. Com um sistema de 

agendamento e  funcionárias treinadas, o tempo médio de atendimento não passou de dez minutos. 

Nosso Departamento de Previdência  realizou 352  solicitações de contagem de tempo sendo 52 aposentadorias 

concedidas,  três    concedidas no mesmo dia, fato inédito no nosso sindicato. 

O departamento jurídico encaminhou para Justiça do Trabalho mais  110   ações  individuais e coletivas. Ressaltando 

que tivemos dezenas de acordos extrajudiciais solucionando rapidamente as pendências. Celebramos diversos 

convênios odontológicos, médico e  prestação de serviços. Consulte nosso site e veja mais detalhes. 

Professor sua participação no Sinpro Santos é de grande importância, participe das assembleias traga sua sugestão, 

utilize nossos canais de comunicação  associe-se ao Sindicato.  

Presidente do Sindicato dos Professores de Santos e Região 
Walter Alves 
 



 
FIQUE ATENTO! 

 

 

CAMPANHA SALARIAL 

O que é prioridade na Campanha Salarial? A resposta a essa pergunta vai construir a pauta de 

reivindicações dos professores de educação básica.  A consulta será feita em todo o Estado até o dia 07/02. O resultado 

será discutido aqui no Sinpro Santos, dia 08, na assembleia que vai dar a palavra final sobre a pauta de reivindicações. 

No mesmo dia, haverá assembleias em todo o estado. As decisões serão 

sistematizadas e integradas numa pauta unificada para todo o Estado. 

Participar da sondagem é muito simples e não leva mais do que alguns 

minutos.   

Acesse http://www.campanhasalarialfepesp.com.br/ e faça a campanha 

salarial ficar do seu jeito!  

Ensino superior, Professores do Sesi e do Senai devem 

participar da assembleia no dia 08 para discutir o reajuste salarial de 

2014.  Isso porque o acordo coletivo de 2013 foi assinado por dois anos e 

todas as cláusulas sociais estão garantidas até fevereiro de 2015. Falta 

agora definir o índice de reajuste que deve ser defendido na Campanha. 

No ensino superior a convenção coletiva também foi assinada por dois 

anos e o reajuste de 2014 já está assegurado: reposição da inflação e 

aumento real de 1% em março e, pela primeira vez, participação nos 

lucros de 24%, que poderá ser paga até outubro.  

Fonte: Fepesp 

 

 

 

 

Fale Conosco

Sindicato dos Professores de Santos 

Avenida Ana Costa, 145. Santos – 11060-

001 

 

3234-1071/32349892 

 

sinprosantos@sinprosantos.org 

 

http://www.sinprosantos.org.br/site/ 

 

https://www.facebook.com/sinpro.santos 

 

 

Horário de atendimento de segunda a sexta 

das 8h às 17h. 

AGUARDEM, EM BREVE ESTAREMOS DISTRIBUINDO 

NOSSO CADERNO ORGANIZER AOS ASSOCIADOS 

http://www.campanhasalarialfepesp.com.br/
mailto:sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos

