BOLETIM DO PROFESSOR
Edição 131/ 5 de Setembro de 2014

Fique atento ao novo endereço de
atendimento do SINPRO SANTOS

CADERNO
ORGANIZER

Ainda não recebeu?
Negociação na educação básica!

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

INSS: um benefício do professor!

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.

Obs: Apenas para
professores associados.

Sindicatos voltam a negociar com representante das escolas de
educação básica
Representantes dos sindicatos que integram a Fepesp reuniram-se com o Sieeesp, entidade
que representa as escolas de educação básica no dia 03/09, para dar início a um novo período
de negociações.
A Convenção Coletiva de Trabalho foi assinada em 2014 e tem validade por dois anos, até
fevereiro de 2016. Entretanto, depois da assinatura da Convenção, as entidades se
comprometeram a reiniciar discussões sobre assuntos específicos, no âmbito da Comissão
Permanente de Negociação. O compromisso foi firmado num comunicado conjunto assinado
entre a Fepesp e o Sieeesp.
Os temas que serão tratados nessa fase são: a) possibilidade de divisão das férias dos
professores, b) condições contratuai e regulamentação do trabalho docente com novas
tecnologias; c) tempo de preparação incluído na jornada de trabalho; d) política para o piso
salarial; e) número de alunos por classe e f) contratação de professores em cursos modulares
de ensino técnico.
Na primeira reunião, foi definido um cronograma até novembro/2014. Os encontros serão
realizados nos dias 23/09, 07 e 21/10 e 04 e 18/11.
Férias dos professores
Como consta do Comunicado Conjunto 01/2014, a possibilidade de divisão das férias coletivas
será estudada para as escolas de educação infantil e 1º a 5º em período integral que fizeram a
solicitação até o dia 31/08. Apenas 12 escolas em todo o estado fizeram o pedido e a questão
ainda será analisada.
Fonte: Fepesp

INSS: confira os dados sobre os benefícios dos professores
conquistados pelo Sinpro Santos.
O Sinpro Santos vem realizando uma série de melhorias para os professores da nossa região,
entre elas a consultoria ao INSS realizada pela funcionária Ilma Guedes, ganha destaque:
Nos últimos 18 meses, mais de 100 contagens foram realizadas, destas, 28 foram concedias,
sendo que três foram concedidas no mesmo dia que solicitado. Uma vitória para o professor e
para o sindicato!
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Para dar entrada na consulta é necessário agendar um horário no SINPRO SANTOS e está
portando os documentos necessários: RG, CPF, PIS, comprovante de residência, além da
Carteira de Trabalho e Diploma. ‘
Professores do Ensino Básico tem direito a aposentadoria especial, 25 anos para as
professoras e 30 anos para os professores.
Já os do Ensino Superior recebem a aposentadoria comum com 30 anos para as mulheres e
35 anos para os homens, de contribuição válida.
Para usufruir dos benefícios oferecidos pelo Sindicato é necessário que o professor seja
sindicalizado. Por isso professor, associe-se e garanta os seus direitos.
Imprensa

Acontece em Santos o Festival Internacional Ibero-Americano de Artes
Cênicas
Em sua terceira edição Santos se torna mais uma vez palco do MIRADA - Festival Internacional
Ibero-Americano de Artes Cênicas. Realizado pelo Sesc o festival tem o objetivo de intensificar,
através da arte, o diálogo entre o Brasil e os países latinos.
O evento tem inicio no dia 4 e vai até o dia 13 de setembro, contando com mais de 40
espetáculos, sendo 25 internacionais e 15 nacionais. Além das apresentações teatrais, a
programação conta com atividades para crianças, intervenções artísticas e atividades
formativas.
Como nas edições anteriores, as apresentações acontecerão nos teatros, praças, parques,
monumentos da cidade, além do Sesc Santos.
As cidades vizinhas como Guarujá, São
Vicente, Cubatão, Praia Grande, Peruíbe e
Bertioga também receberão apresentações do
MIRADA 2014.
O festival terá produções brasileiras e de
países como a Argentina, Bolívia, Colômbia,
Costa Rica, Espanha, México, Paraguai, Peru
e Portugal, além do Chile que será o país
homenageado deste ano.
Para acessar a programação completa: http://mirada.sescsp.org.br/pt/

