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Fique atento ao novo endereço de
atendimento do SINPRO SANTOS

CADERNO
ORGANIZER

Ainda não recebeu?

Professor venha ao sindicato receber o seu
Caderno da Convenção Coletiva!

Cartilha Plano Nacional de Educação

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

Caderno Convenção Coletiva: Tá impresso,
Horário de atendimento
segunda
tádena
mão!à sexta das 8h às 17h.

Passe no Sinpro
Santos e retire o seu
Caderno Organizer!!

Obs: Apenas para
professores associados.

O SINPRO SANTOS começa a entregar aos professores filiados o caderno
com a íntegra da Convenção Coletiva de
Trabalho da educação básica.
A Convenção é válida até fevereiro de
2016. As 65 cláusulas do caderno regulam as
relações de trabalho nas instituições de ensino
particular da educação básica e garantem
direitos fundamentais.
O acordo, aprovado ao fim da Campanha
Salarial, fixa reajustes, com aumento real, para
os dois anos de vigência (2014 e 2015). A
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
também foi garantida. E em 2015, ela ainda pode
alcançar 30%.
Para facilitar a consulta, o caderno possui um índice remissivo, que organiza as cláusulas
por assunto. Tudo isso para que a Convenção seja conhecida por todos.
A distribuição da Convenção é gratuita para quem é sindicalizado. Se você ainda não é
filiado ao sindicato, é uma boa oportunidade para associar-se.
Fonte: Fepesp

Mãos à Obra!
Informamos aos professores que teve início à obra para
a construção da nova sede do SINPRO SANTOS!
A primeira etapa é a demolição da sede que por anos fez
parte da história do nosso sindicato!
Lembrando que durante o período da edificação da sede
estaremos atendendo na Avenida Ana Costa, 151, sala 52
(Edifício Rotary).
Dúvidas ou informações: 3234-1071 / 3234-9892 ou pelo
e-mail: imprensa@sinprosantos.org.br

Caderno da CONTEE traz a íntegra do Plano Nacional de Educação
A Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino - Contee lançou no
fim de junho a cartilha “Plano Nacional de Educação - PNE: uma conquista das entidades e do
movimento social”.
O material traz o texto integral da Lei 13.005 (PNE), sancionada em 25/06 pela presidenta
Dilma Rousseff. Além das diretrizes para os governos, a legislação define como se deve dar o
investimento em educação nos próximos 10 anos, por meio de 20 metas e respectivas
estratégias.
A cartilha também apresenta cinco desafios para o movimento sindical daqui para frente.
São eles: atuação nos fóruns municipais e estaduais de educação e acompanhamento da
implementação do PNE; luta pela democratização dos conselhos municipais e estaduais de

educação e participação dos sindicatos e federações nessas instâncias;
participação no processo eleitoral e acompanhamento dos parlamentares que vierem a ser
eleitos; envolvimento na II Conferência Nacional de Educação - CONAE 2014, que será
realizada em novembro e compromisso na luta pela criação, por lei, do Sistema Nacional de
Educação e regulamentação do ensino privado.
Para adquirir a cartilha entre em contato com o SINPRO SANTOS.
Fonte: Fepesp

FIQUE SABENDO...
- Qual a diferença entre o acordo e a convenção coletiva?

Embora ambos sejam feitos com respaldo de assembleia e
tenham a participação e assinatura do sindicato de
trabalhadores, o acordo coletivo é o instrumento normativo
que reúne as cláusulas resultantes da negociação coletiva
entre um sindicato de trabalhadores e uma ou mais
empresas, enquanto a convenção coletiva é o documento
que registra a negociação entre o sindicato de trabalhadores
e o sindicato patronal ou entre sindicatos da categoria
profissional e da categoria econômica.
A figura da convenção coletiva existe em poucos
países. No Brasil, uma vez assinada pelas partes, beneficia todos os trabalhadores e obriga o
cumprimento por todas as empresas representadas pelas entidades que a subscrevem.
Fonte: Para que serve e o que faz o movimento sindical, pág 28.

O Sindicato dos Professores de Santos e Região oferece um novo serviço para o
professor associado. Além da Contagem de Tempo e Aposentadoria, o SINPRO
SANTOS passa a agendar perícia médica diretamente no INSS. Desta forma, o
professor sindicalizado poderá poupar tempo e dificuldades junto ao Instituto,
agilizando o seu processo e garantindo com tranquilidade seus direitos.
Professor, associe-se ao Sindicato e aproveite os benefícios e serviços oferecidos!

