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Fique atento ao novo endereço de 

atendimento do SINPRO SANTOS 

 

Professor participe do Encontro de 
Formação!  

 

 
 

Negociação na Educação Básica! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO 
ORGANIZER 

 

Ainda não recebeu? 

Passe no Sinpro 

Santos e retire o seu 

Caderno Organizer!! 

 

 

Obs: Apenas para 

professores associados. 

 

 

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. 

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


 

SINPRO SANTOS promove evento em Outubro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estão abertas as inscrições para o Encontro de Formação – “A Arte de Educar” promovido pelo 
SINPRO SANTOS.  

O evento conta com a presença do Professor Luís Vicente Ferreira que fará uma palestra sobre 
“Neurociências e Aprendizagem” e com a Professora Cláudia Antunes promovendo a oficina “A 
Arte de contar histórias”.  

O encontro é voltado para os professores de educação básica e as vagas são limitadas. As 
inscrições podem ser feitas na sede do Sindicato, pelo telefone (13) 3234-1071 ou ainda 
através do site www.sinprosantos.org.br*.  

A atividade tem inicio às 8h da manhã no dia 18 de outubro e irá oferecer coffee break e 
certificado aos professores. Para os associados do sindicato a inscrição é gratuita.  

15 de outubro é DIA DO PROFESSOR! Este evento é um presente do Sindicato para os 
professores. Acreditamos contribuir assim com a formação, capacitação e crescimento deste 
profissional que tem a missão da educação e faz a sua parte para o crescimento de todos. 

* Para se inscrever através do site, basta preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail 
imprensa@sinprosantos.org.br.   

Palestra:  Neurociências e Aprendizagem – Prof. Luís Vicente Ferreira 

Oficina:  A Arte de Contar Histórias – Cláudia Antunes 

Dia: 18/10, das 8h às 13h 

Local: Av. Ana Costa, 151 – Cobertura -  Edifício Rotary 

Público Alvo:  Professores da Educação Básica 

Maiores informações: Tel.: (13)3234-1071 ou  pelo e-mail imprensa@sinprosantos.org.br . 

http://www.sinprosantos.org.br/
mailto:imprensa@sinprosantos.org.br


 

Negociações na Educação Básica são retomadas 

Os SINPROs articulados em torno da Federação dos Professores do Estado de São Paulo 

(Fepesp) voltaram a se reunir com os representantes das escolas da educação básica para dar 

continuidade às negociações de aprimoramento das relações de trabalho. 

Objetivo é tratar com mais tempo e profundidade temas que, apesar de estarem na pauta de 

discussões durante a campanha salarial, ainda não foram contemplados na convenção coletiva 

de trabalho. 

A convenção em vigor, assinada em maio deste ano, garante todos os direitos dos professores 

até fevereiro de 2016, além de já estabelecer a fórmula de cálculo do reajuste de 2015 e o 

percentual da PLR/Abono do ano que vem. 

A partir de agora, os SINPROs vão concentrar esforços para avançar na discussão dos temas 

com os donos de escola, no âmbito da Comissão Permanente de Negociação. 

Fonte: Sinpro SP 

     

FIQUE SABENDO...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2013 na sua Carta-programa, a Chapa MUDANDO JUNTOS, indicou que tinha como 

princípio de atuação a necessidade de mudanças profundas na prática política do SINPRO 

SANTOS que atendesse melhor aos anseios de nossa categoria. Este princípio continua 

motivador do trabalho dessa nova diretoria que não despreza tudo o que já foi feito 

anteriormente pelo nosso Sindicato, mas sabe que precisamos de mais conquistas.  

Para que mudanças sejam possíveis é preciso apoio, mobilização e participação da categoria. 

Um sindicato forte se faz com trabalhadores unidos e participantes. Ler toda semana nosso 

boletim é uma forma de participar. Acessar nosso site e ficar “por dentro” das notícias da nossa 

categoria é outra. 

Seja um agente multiplicador: envie nossos boletins a outros amigos professores. Os boletins 

constituem uma das formas do Sindicato se comunicar melhor com sua categoria. 

Prof. José Paulo 

Diretoria de comunicação 

 


