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Homologações: fique atento!  

Começo de ano traz novos compromissos e responsabilidades, aqueles que foram demitidos no 

final do ano passado devem ficar atentos aos prazos de pagamentos e com a data da homologação.  

Os professores devem receber as verbas após dez dias, no caso do aviso prévio ser indenizado, 

ao termino do aviso trabalhado, as verbas devem ser pagas no dia seguinte. O atraso de pagamento gera 

multa de um salário do professor. 

Após o pagamento as instituições têm 20 dias para o agendamento da homologação. Fora do 

prazo às escolas devem pagar 0,03% ao dia de atraso.  

Lembrete: devido ao recesso do sindicato no período de 19 de dezembro de 2014 a 12 de janeiro 

de 2015, não será cobrada multa por atraso no agendamento de homologações no mês de janeiro. 

  

 

 

NÃO PAGOU DÉCIMO TERCEIRO, PLR, SALÁRIO DE DEZEMBRO? 

VENHA URGENTEMENTE PARA O SINDICATO 

A diretoria do Sindicato dos Professores de Santos vem recebendo diversas denúncias graves de 

desrespeito aos direitos fundamentais dos professores da Baixada Santista. Diante disso, venham 

ao Sindicato para, juntos com a diretoria, tomarmos as devidas providências políticas e jurídicas 

colocando um basta em tanto descaso de algumas escolas. 

Mobilização e organização é a forma mais eficiente para a garantia de conquistas. Agende um 

horário com a nossa Diretoria. 

Direito é conquista e não pode ser desrespeitado! 

Aguardamos os professores. 

Diretoria 

 

Os desafios dos trabalhadores no 2° 

governo Dilma 
 

O ambiente político-econômico não é dos 

mais favoráveis, houve redução da bancada 

sindical, os empresários estão com sua pauta 

organizada e serão mais proativos, e o governo 

não dispõe de meios e instrumentos para 

neutralizá-los nessa investida, como ocorreu nos 

últimos anos. 
 

Leias mais.  
 

 

Tábua de sobrevida do IBGE muda fator 

previdenciário 

De um lado, interessa ao governo manter as 

coisas como estão e empurrar com a barriga uma 

discussão séria. Por outro, falta unidade entre os 

que são contra o fator previdenciário. 

 

Leia mais.  

http://sinprosantos.org.br/site/index.php/component/content/article/5-noticias/663-os-desafios-dos-trabalhadores-no-2d-governo-dilma.html
http://sinprosantos.org.br/site/index.php/component/content/article/5-noticias/677-expectativa-de-vida-muda-fator-previdenciario-.html

