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DIA 28/06 – SÁBADO 

ASSEMBLEIA DOS 

PROFESSORES 

 

 

Fique atento ao novo endereço de 

atendimento do SINPRO SANTOS 

 

 

FIM DE SEMESTRE: ATENÇÃO PROFESSOR! 

 
 
 

 

 

 

 

CADERNO 
ORGANIZER 

 

Ainda não recebeu? 

Passe no Sinpro 

Santos e retire o seu 

Caderno Organizer!! 

 

Obs: Apenas para 

professores 

associados. 

 

 

 

 

 

 

Caderno Organizer 

Fale Conosco  

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO  

Avenida Ana Costa, 151, sala 52. Santos 

3234-1071 / 3234-9892 

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

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

Horário de atendimento de segunda à sexta das 8h às 17h. 
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DIA 28/06 – SÁBADO - 9hs 

ASSEMBLEIA DOS PROFESSORES 

Professor, você tem um compromisso importante: 
Assembleia para discutir e aprovar a 

ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
E NOVA DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE.  

LOCAL: 
RUA JÚLIO CONCEIÇÃO, 255 

SINAPSE LIVRE 

 
 

 
 
 

FIQUE SABENDO... 
 

UNIÃO DOS TRABALHADORES EM TORNO  
DE UM SINDICATO É UMA BOA IDEIA? 

 
Sim, sem dúvida. O movimento sindical, como a instituição 
responsável pela defesa dos direitos e interesses individuais e 
coletivos da classe trabalhadora, foi uma das invenções mais 
criativas da humanidade. Ele organiza, forma, mobiliza e traz 
poderes e equilíbrio aos trabalhadores nos embates com o 
empregador, o governo e certas mentalidades conservadoras 
na sociedade. Seu principal valor está em reconhecer a 
existência do conflito e permitir a sua solução de forma 
negociada, com regras que asseguram igualdade de condições 
entre empregadores e trabalhadores. 
 
Organizado em sindicato, o trabalhador será representado por 
uma entidade e não terá que se expor isolada ou 
individualmente no enfrentamento ao patrão. A luta passa a ser 
coletiva, protegendo o trabalhador de eventual perseguição, 
garantindo força para a conquista, vocalizando desejos, 
ampliando a voz de cada um, criando respeito, valores e 
direitos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FIM DE SEMESTRE: ATENÇÃO PROFESSOR! 

Junho marca o fim do semestre letivo. Momento de observar com atenção o cumprimento dos 

direitos dos professores nas escolas. O SINPRO SANTOS preparou um especial com perguntas e 

respostas para tirar suas dúvidas. 

  Educação Básica 

              - Demissão por iniciativa da escola 

          - Pedido de demissão 

          - Homologação e verbas rescisórias 

          - FGTS e seguro desemprego 

 

 Ensino Superior 

          - Demissão por iniciativa da escola 

          - Pedido de demissão 

          - Homologação e verbas rescisórias 

          - FGTS e seguro desemprego 

 

 Sesi e Senai 

          - Demissão por iniciativa da escola 

          - Pedido de demissão 

          - Homologação e verbas rescisórias 

          - FGTS e seguro desemprego 

 

 

 

 AVISO ESPECIAL 
 

ATENDIMENTO DO SINPRO SANTOS 

 DURANTE A COPA 

 
Professores fiquem atentos aos horários de atendimento do 

SINPRO SANTOS na Copa do Mundo 2014! 

Nos dias dos jogos da Seleção Brasileira nosso atendimento será 

efetuado das 8h às 12h. 

Para dúvidas ou informações, entrar em contato através do 
telefone (13) 3234-1071 ou do e-mail: 

imprensa@sinprosantos.org.br 
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