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Escolas querem salários sem aumento real

Causou  indignação  a  proposta  de  reajuste  salarial  de  5,3% apresentada  pelos  patrões  para  os 
professores e auxiliares do ensino básico na reunião ocorrida dia 13/03 em São Paulo.
Para  os  sindicatos  não  há  justificativa  para  a  proposta.  “As  escolas  de  educação  básica  estão 
consolidadas, não houve perda de alunos e as mensalidades foram reajustadas, em média, 10%, bem 
acima do proposto pelos patrões”, lembrou Celso Napolitano, presidente da Fepesp.
A anuidade escolar de 2012 foi fixada sobre uma projeção de inflação mais alta, que acabou não se 
concretizando.  Por  isso,  as  escolas  têm  recursos  para  dar  aumento  real  para  professores  e 
funcionários não docentes.
Os patrões também propuseram 15% de Participação nos Lucros, bem abaixo dos 21% pagos nos 
últimos anos.
Os sindicatos querem a apresentação de uma nova proposta que contemple aumento real, além da 
reposição inflacionária, PLR de no mínimo 21% e pagamento da hora tecnológica.
Nova reunião foi marcada para 20/03, às 14h.
Fonte: averdadenoensinoprivado

http://averdadenoensinoprivado.org.br/?p=367


Primeira audiência do Colégio Marza!!

O  Sindicato  dos  Professores  de  Santos,  depois  de  um  ano  de  mobilizações  que  não  foram 
suficientes  para  impedir  a  total  irresponsabilidade  e  os  grandes  prejuízos  causados  pela 
Mantenedora  do  Colégio  Marza,  conseguiu  em  Audiência  na  Justiça  do  Trabalho,  que  os 
professores tão penalizados, consigam a baixa em suas carteiras profissionais, a liberação do FGTS 
depositado e o acesso ao seguro desemprego, desde que cumpridas as exigências legais.
Ainda  muito  longe  de  conseguir  sanar  os  males  causados  por  uma  total  irresponsabilidade 
administrativa da mantenedora da Instituição, continuaremos buscando a justiça para minimizar os 
prejuízos.
Estamos em alerta  para  que não aconteça  com os  outros  professores  o  que  aconteceu com os 
professores do Marza.
Um Sindicato representativo e de luta incondicional aguarda e providência medidas e soluções para 
as diversas denúncias que chegarem ao Sindicato. Sindicalize-se, denuncie e exija o cumprimento 
da lei e de nossos direitos tão fundamentais para a realização de tão nobre atividade. Acompanhe 
em nosso site novas notícias sobre o Marza e sobre as mudanças profundas que estamos realizando 
em nosso Sindicato.
Sinpro-Santos
Mudar Juntos

ATENÇÃO! Professores do ensino superior têm 5,3% de reajuste salarial

Os salários de março dos professores do ensino superior devem ser reajustados em 5,3%. O índice é 
o resultado da média aritmética dos índices inflacionários do período compreendido entre 1º de 
março de 2011 e 29 de fevereiro de 2012, apurados pelo IBGE (INPC), FIPE (IPC) e DIEESE 
(ICV).
Os salários ainda terão um aumento real de 1,6% a partir  de agosto deste ano,  totalizando um 
reajuste anual de 6,9%, que será a base de cálculo para 2013.
A fórmula do reajuste  de 2012 está determinada na  cláusula  4 da convenção coletiva em vigor, 
assinada no ano passado e com vigência até fevereiro de 2013.
A cláusula do reajuste também determina que a Federação dos Professores do Estado de São Paulo 
(FEPESP)  e  do  sindicato  patronal  (SEMESP)  divulguem  comunicado  conjunto  com  todas  as 
orientações para que as mantenedoras apliquem corretamente o reajuste.
Fonte: sinprosp.org.br
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http://sinprosp.org.br/noticias.asp?id_noticia=1565
http://sinprosp.org.br/convencoes_acordos.asp?id=69&cl=4


Professores do Sesi e Senai rejeitam proposta patronal

Os professores do Sesi e Senai reuniram-se em assembleia, na manhã de hoje (16/03), no 
Sinpro Santos,  com o intuito de esclarecer dúvidas e decidir quanto a proposta patronal de 
7% oferecida.  Foram debatidas várias questões com os professores,  e estes após votação 
unanime,  recusaram a  proposta.  Decidiram,  então,  promover  uma panfletagem durante  a 
próxima  semana,  com o  objetivo,  de  assim,  conseguir  forças  para  conquistar  o  reajuste 
salarial em 10%.

Congresso Educar – Feira 
Internacional de Educação.
Variedade, Inovação e Qualidade
Tudo isso e muito mais você só 
encontra na Maior Feira 
Educacional da América Latina. 
Associados ao SINPRO 
SANTOS têm 15% de 
desconto.
Aos associados do Sinpro Santos,  
para efetivar esta condição 
diferenciada de pagamento, envie  

um e-mail para   atendimento@futuroeventos.com.br.  
Aproveite esta condição especial e Inscreva-se já!
Acesse ww.futuroeventos.com.br/educar  e confira a programação completa do evento
Para informações: 41 3033 - 8100
* Desconto não cumulativo com o Cartão Futuro.
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http://www.futuroeventos.com.br/educar
mailto:atendimento@futuroeventos.com.br


   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 

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