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Fique atento ao novo endereço de 

atendimento do SINPRO SANTOS 

 

PLR: não recebeu? Comunique o sinpro já! 

 

 

“SESI/SENAI: Professor que trabalhou nas 
eleições tem direito a folga” 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIQUE SABENDO... 

"O PNE é o grande guia para que possamos mudar a 

Educação brasileira de forma estruturante", revelou o 

Ministro da Educação Henrique Paim.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento 

com diretrizes para políticas públicas de educação para o 

período de 2011 a 2020. O projeto original saiu dos debates 

ocorridos na Conferência Nacional de Educação (Conae), 

em 2010, com o intuito de substituir o primeiro plano. 

O Plano propõe 10 diretrizes e 20 metas, que versam sobre 

o acesso à Educação Básica e do Ensino Técnico e Superior de qualidade, formação e plano de carreira 

para os docentes, e gestão e financiamento da educação no país. 

Para garantir o seu exemplar, vá até o sindicato!  

Fonte: Educar para Crescer 

SESI / SENAI 

Professor que trabalhou nas eleições tem folga! 

A lei não fixa datas limites para os dias compensados para descanso. 

Quem trabalhou durante as eleições tem direito a dois dias de descanso para cada dia a serviço da Justiça 
Eleitoral. A legislação não estabelece prazo para o trabalhador usar estas folgas.  

Informada por professores que o DRH havia fixado o final do ano letivo como prazo para a compensação, a 
Fepesp entrou em contato e propôs que a data pudesse ser escolhida pelos professores  no período de doze 
meses, até setembro de 2015.  

A proposta não foi aceita, mas o DRH acabou por estender o prazo até 31 de março de 2015. Essa mudança, 
contudo, não configura nenhum acordo da Fepesp ou dos sindicatos com o Sesi e o Senai.  

Para nós, um ano seria um prazo razoável para professores e escolas. Na falta de um acordo, o que vale é 
somente a lei: o professor pode ter o descanso no dia que quiser.   

Fonte: Fepesp 

ATENÇÃO PROFESSOR! 

Caso sua escola ou instituição não tenha pago a Participação dos Lucros 

e Resultados, comunique imediatamente o Sindicato! 

Os professores de Educação Básica e Ensino Superior têm direito, 

segundo a Convenção Coletiva, a receber 24% de participação. 

O pagamento é obrigatório e o prazo era até dia 15 de outubro! 

PLR é um direito do professor!! 



 

NÃO PAGOU! VAMOS PARA A LUTA 

No dia 16 de Outubro, os diretores do SINPRO SANTOS em frente ao Don Domênico no Guarujá 

Já era de conhecimento de todos que as escolas e as Instituições Superiores de ensino 

deveriam realizar o pagamento da Participação ou Abono de 24% sobre os salários até o dia 15 

de Outubro (Dia do Professor). No entanto, como vem se repetindo nos últimos anos o Don 

Domênico no Guarujá, mais uma vez tratou seus professores com desrespeito e total falta de 

sensibilidade.  

Em plena comemoração de nosso dia, a Instituição demonstrou arrogantemente: Aqui os 

professores são de “segunda categoria”, pois não possuem os mesmos direitos que os 

companheiros de toda a baixada santista. 

Mais um absurdo que o Sindicato e os Professores não aceitarão mais! 

Diante disso, a mobilização e a luta, que só estão no início, não irão parar. 

A panfletagem em frente à Instituição Don Domênico é de total repúdio e de solidariedade 

aos Professores do Guarujá. 

 Não Pagou! Vamos à luta.  

Denuncie professor e manifeste seu apoio e solidariedade aos nossos companheiros do 

Don Domênico. 

 

Diretoria do Sindicato dos Professores de Santos e Região 


