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Fique atento ao novo endereço de
atendimento do SINPRO SANTOS

CADERNO
ORGANIZER

Ainda não recebeu?
Pagamento da PLR

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

“Inscrições encerradas
para o Encontro de Formação!!”

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.

INSCRIÇÕES ENCERRADAS!!!
Atenção professor, as inscrições para o Encontro de
Formação – “A arte de Educar” estão encerradas!!
O evento será promovido pelo sindicato em comemoração
ao Dia do Professor.
Professores inscritos, para tirar dúvidas utilize o e-mail
imprensa@sinprosantos.org.br
ou ligue para (13) 3234-1071.

FIQUE SABENDO...
No dia 15 de outubro de 1827, Pedro I, Imperador
do Brasil baixou um Decreto Imperial que criou o
Ensino Elementar no Brasil. Pelo decreto, a
ordem era que "todas as cidades, vilas e
lugarejos tivessem suas escolas de primeiras
letras". Esse decreto tratava de várias coisas:
descentralização do ensino, o salário dos
professores, as matérias básicas que todos os
alunos deveriam aprender e até como os
professores deveriam ser contratados. A ideia,
inovadora e revolucionária, teria sido ótima - caso
tivesse sido cumprida.
Mas foi somente em 1947, 120 anos após o
referido decreto, que ocorreu a primeira
comemoração de um dia efetivamente dedicado ao professor.
Começou em São Paulo, em uma pequena escola no número 1520 da Rua Augusta, onde
existia o Ginásio Caetano de Campos, conhecido como "Caetaninho". O longo período letivo do
segundo semestre ia de 1 de junho a 15 de dezembro, com apenas dez dias de férias em todo
este período. Quatro professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para se evitar a
estafa – e também de congraçamento e análise de rumos para o restante do ano.
Fonte: Wikipédia

PLR: até o dia 15 de outubro!
Dia 15 de outubro é o prazo final para todas as instituições de ensino
particulares de Santos e Região - da educação básica ao ensino
superior – realizarem o pagamento dos 24% do salário a título de
Participação nos Resultados aos professores, como determina a
convenção coletiva de trabalho.
Informe imediatamente o sindicato,
caso a escola ou instituição não pague a PLR.
Para saber mais confira no nosso site a matéria:
“PLR - perguntas e respostas”
Fonte: SINPRO SP

ERRATA: Na edição 134 do Boletim do Professor, na matéria “PLR deve ser paga até dia 15 de Outubro”, a pergunta número 1
da “Participação dos Resultados 2014 da Educação Básica”, o correto é “afastados por licença médica de até 6 (seis) meses” e
não 15 dias como estava escrito.

Dados
O câncer de mama é o que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Em
2013, estimaram-se para o Brasil 52.680 casos novos da doença, com uma
projeção de risco de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Em quatro das cinco
regiões brasileiras, o câncer de mama é o tipo mais comum dentre as mulheres,
sem considerar os tumores de pele (não melanoma): Sudeste (69/100 mil), Sul
(65/100mil), Centro-Oeste (48/100 mil) e Nordeste (32/100 mil). Na região Norte, é
o segundo tumor mais incidente 19/100 mil), ficando atrás do câncer do colo do
útero (23/100).
Fonte: Blog da Saúde

