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As negociações com a Educação básica avançaram
Em reunião de negociação com os representantes das escolas de educação básica (SIEEESP), no dia
17/04, O SINPRO SANTOS e os demais sindicatos que compõem a FEPESP retomaram as
reivindicações dos professores.
Os representantes dos donos de escolas abandonaram a proposta, mantida desde 20/03, de reajuste
salarial com ganho real de apenas 0,3%, que mantinham desde 20/03.
A flexibilização favorece a negociação de um aumento acima desse índice, beneficiando os
professores e auxiliares de educação.
Nas reuniões anteriores, o diálogo havia chegado a um impasse. A maior divergência era em torno
do tamanho do aumento real.
Os sindicatos defendiam um índice que garantisse aumento real do tamanho da metade da inflação
do período. Os donos de escola insistiam em somente 0,3% acima da reposição inflacionária.
A saída que os sindicatos propuseram foi assinar acordo valendo para dois anos, definindo aumento
real para 2012 e 2013, quando a inflação deve ser menor.
Os sindicatos também trabalham com a expectativa de aumentar a PLR, que já seria definida
também para o próximo ano.
A negociação continua e nova reunião está marcada para 24/04.
Para assinatura da nova Convenção Coletiva, a proposta final será submetida às assembleias dos
sindicatos, que devem ser convocadas em maio.
Fonte: Fepesp e Sinpro-SP

Mais um clássico da psicografia de Chico Xavier palco do Teatro
Municipal Braz Cubas.
Os Ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Coliseu,
em frente à Igreja Catedral e ao lado do Poupa - Tempo.
Desconto de 50% para os maiores de 60 anos, professores e
estudantes. Salientamos que com a apresentação da "carteira
social" do sindicato ou associação de classe terá os mesmos
50% de desconto
O espetáculo acontecerá no dia 5 de maio às 20horas, na Av.
Pinheiro Machado n.º 48, Vila Mathias, em Santos.
Para maiores informações, 3022 0357 ou na bilheteria do teatro.
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Colégio Leão XIII causa prejuízo aos professores
Não é de hoje que o Colégio Leão XIII (Círculo de Trabalhadores Cristãos do Embaré) vem
causando enormes prejuízos aos seus professores. Não faltaram tentativas por parte do Sindicato
dos Professores de Santos em solucionar as inúmeras irregularidades. Para piorar a situação, alguns
professores cansados de tanto descaso, pediram a rescisão de seus contratos de trabalho com tão
suspeita instituição e tiveram seus direitos desprezados. Diante disso, o Sinpro Santos
disponibilizou aos professores o seu departamento jurídico para que ingressem na Justiça do
Trabalho em busca de seus direitos.
Além disso, o Sindicato, também encaminhou para a Justiça uma ação coletiva como substituto
processual em nome de todos os professores que ainda trabalham no Colégio.
Não estamos parados diante de tanto desrespeito, e alertamos os professores para que não só
aceitem convites para trabalhar numa Instituição tão duvidosa, como também procurem o Sindicato
para se informar e denunciar irregularidades praticadas por escolas tão distantes do cumprimento da
lei.
Sinpro Santos
Mudar Juntos

Professores do Sesi/Senai ainda sem reajuste
Ainda neste mês de abril os salários dos professores do Sesi/Senai serão pagos sem os 8% propostos
pelos patrões e aprovados na assembleia estadual de 03/04.
O Acordo Coletivo de Trabalho não foi assinado porque o Sesi não honrou o compromisso,
assumido durante as negociações, de criar uma comissão para encontrar alternativas à defasagem
salarial entre os professores do Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio.
No dia 10/04, em mesa redonda realizada no Ministério do Trabalho, a pedido do Sinpro SP, o Sesi
e o Senai ainda condicionaram o reajuste e a assinatura do acordo à desistência da discussão sobre a
diferença salarial, que pode chegar a 67% de acordo com o nível de ensino.
Senai
Surpreendentemente, os dirigentes do Senai também retiraram a proposta de reajuste de 8%. Não há
justificativa para isto, já que o índice foi aceito pelos professores e a questão da defasagem salarial
está restrita ao Sesi.
Não tem cabimento o Senai condicionar a manutenção da proposta de acordo a uma reivindicação
especifica dos professores do Sesi.
Data-base
A Fepesp e os sindicatos continuam apostando na negociação e a assinatura do acordo com o Sesi
depende da constituição de uma comissão paritária que, no prazo de até 120 dias, discuta um plano
de realinhamento que reduza as diferenças salariais.
É certo que, uma vez assinado o Acordo coletivo, o reajuste é retroativo a março, nossa database.
Fonte: averdadenoensinoprivado

Boletim do Professor

Edição 16

O professor e a voz
O professor é um dos profissionais que mais usam a voz como ferramenta imprescindível de
trabalho. Por isso, é importante ficar atento a conservação das cordas vocais que sofrem também
com o envelhecimento.
Com o objetivo de conscientizar a população, o governo reconheceu, em 2008, o dia 16/04 como o
dia Nacional da Voz, que já era celebrado no país há muito tempo.
Nada mais justo do que usar essa data para alertar e relembrar o professor da seriedade dos
cuidados com a voz. Cuidados pequenos podem evitar problemas. Um deles é ter sempre à mão
uma garrafa de água para molhar os lábios e a garganta durante as aulas.
Outra dica essencial é observar o tom da voz e controlá-lo sempre que possível. Economizar no tom
é fundamental para ter uma voz sempre uniforme e boa. Prestar atenção na respiração também é um
truque que funciona e ajuda a conservar a voz.
Além disso, os professores devem tomar cuidado para não aspirar giz a todo o momento. Enquanto
tiver voltado para a lousa evite falar.
Mas, atenção: se você já sente sinais de cansaço na voz, como falha vocal nas horas em que dá aula
procure um otorrinolaringologista (médico especialista em garganta, voz e ouvido) ou um
fonoaudiólogo. Não se esqueça de também fazer exames periódicos. Afinal, cuidar da voz é cuidar
do seu trabalho.
Para entender mais sobre o assunto, acesse a cartilha do Programa de Saúde Vocal do Sinpro-SP
Fonte: Fepesp

“O Bonde da mercantilização avança sem controle”
O Sinpro Santos, filiado à CONTEE (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos),
está disponibilizando a revista Conteúdo, e nesta
edição, traz informações importantíssimas sobre a
educação no país.
Para aqueles que não receberam a revista “Edição
Especial Mulher”, ainda dá tempo.
Para as professoras (os) interessadas (os) em receber a
revista, entre em contato através do e-mail
(imprensa@sinprosantos.org.br) ou pelo telefone
3234-1071 / 3234-9892, informando o endereço a ser
entregue.
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Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012
A “Agenda do Professor 2012” foi feita especialmente para a organização do professor. Ela tem
como tema as antigas civilizações das Américas e contêm diversas informações e fotos sobre estes
importantes povos a cada mês. A agenda também tem um espaço especifico para você colocar seus
horários de aula, fazer seu planejamento salarial e anotações diversas. Além disso, uma seção com
importantes orientações sobre os direitos e as relações de trabalho dos professores.
Para os professores sindicalizados a agenda já está à disposição para ser retirada aqui no
sindicato. – Av. Ana Costa, 145, em Santos - Para os demais professores, ao se
sindicalizarem receberão também este instrumento de organização feito especialmente
para a categoria. Então, não deixe de se sindicalizar. A união é importante para manter a
força do Sindicato. Vamos mudar juntos.

SINDICALIZE-SE
A união é importante para manter este sindicato forte. E assim, podemos continuar a
lutar pelos direitos da categoria. Professor, não deixe de se sindicalizar. O SINPRO
Santos está aqui para apoiá-los, Vamos mudar juntos!

DENÚNCIA
Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em que você ensina.
Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie.
Telefone: 3234-1071

SINPRO Santos nas redes sociais
Para criar uma maior aproximação com você, professor, criamos uma página no Facebook e
uma conta no Twitter. Estes novos meios serão mais uma ferramenta para deixá-los
atualizados e manter contato com a categoria. Não deixe de acessar.
Clique nos links abaixo
Facebook
Twitter

Convênios

