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Professores da educação básica aprovam acordo salarial
Os professores da educação básica reunidos em assembleia na sede do Sindicato dos Professores de Santos 
e Litoral - SINPROSANTOS neste sábado, 5 de maio, aprovaram a nova convenção coletiva de trabalho 
que estabelece reajuste salarial de 6,5% a partir de maio (reposição da inflação mais 1,2% de aumento real) 
e 24% de PLR/Abono, além da manutenção dos direitos da categoria até fevereiro de 2014.
Por ter validade bianual, a nova convenção já terá garantida a fórmula de cálculo do reajuste salarial do 
próximo ano (que será a média aritmética dos índices inflacionários no período da data-base da categoria 
mais 2% a título de aumento real) e também 24% de PLR.
A escola que não pagar a Participação nos Lucros ou Resultados ou Abono estará obrigada a aplicar um 
reajuste salarial maior: 8,5% a partir de maio deste ano. A regra também vale para o ano que vem: o não 
pagamento da PLR implicará na obrigatoriedade do pagamento de mais 2% ao reajuste a partir de março de 
2013.
Algumas cláusulas sociais tiveram ajustes. Entre as mudanças estão a ampliação do prazo para o pedido de 
demissão no final do ano letivo, a adequação da cláusula de indenização proporcional ao tempo de serviço 
à nova lei do aviso-prévio e o ajuste de redação da cláusula sobre bolsas de estudo e também da cláusula  
sobre o comprovante de pagamento.
O  professor  Walter  Alves  destacou  que  a  partir  de  agora  os  professores  deverão  ficar  atentos  ao 
cumprimento da nova Convenção Coletiva, principalmente dos índices de reajuste. Informou, ainda, que o 
Sindicato está pronto a convocar imediatamente aquelas escolas que desrespeitarem a Convenção, bastando 
aos professores denunciarem ao Sindicato imediatamente após o quinto dia útil de junho, ou seja, o dia "6",  
caso não recebam os salários devidamente reajustados.

Sinprosantos - Sindicato dos Professores de Santos

Mudar Juntos



VEJA ABAIXO A TABELA REFERENTE AO VALOR 
DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES

AOS  VALORES ACIMA DEFINIDOS  DEVERÁ SER ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 5% DE HORA-
ATIVIDADE.
AS  ESCOLAS  QUE  REMUNERAREM  OS  SEUS  PROFESSORES  PELO  PISO  SALARIAL  ESTÃO 
OBRIGADAS A CONCEDER A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS OU O ABONO ESPECIAL, 
NOS TERMOS DA CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.

OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO COM SEDE E FUNCIONAMENTO NAS BASES TERRITORIAIS 
REPRESENTADAS  PELOS  SINDICATOS  DE  S.  CARLOS,  UNICIDADES,  DRACENA,  FRANCA,  LINS, 
PRESIDENTE PRUDENTE,  ARAÇATUBA E RIBEIRÃO PRETO,  DEVERÃO CUMPRIR O MESMO PISO 
SALARIAL ACIMA, PORÉM, REFERIDOS ESTABELECIMENTOS TERÃO ATÉ 2 (DOIS) ANOS PARA SE 
ADEQUAREM À NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARA TANTO DEVERÃO SOLICITAR 
FORO CONCILIATÓRIO NO SIEEESP OU NA FEEESP PARA A CITADA ADEQUAÇÃO.

PISO SALARIAL DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO  
ENTRE 1º DE MAIO DE 2012 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013: R$700,00
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MAIS UMA VITÓRIA DO SINPROSANTOS
O sindicato, buscando o cumprimento das garantias previstas nos acordos coletivos, 
ingressou  com ação  judicial  contra  o  Colégio  Itá,  obtendo  ganho  de  causa,  o  que 
representa uma enorme vitória da categoria contra os desmandos dos empregadores.
O colégio está obrigado ao pagamento dos reajustes salariais dos últimos cinco anos, 
de acordo com a participação nos lucros do período, bem como multa diária até que 
seja  apresentada  a  relação de  professores  e  multa  pelo  descumprimento  do acordo 
coletivo.
A propositura da ação forçou ainda a escola a regularizar a situação dos professores 
que estavam sem registro em carteira, assegurando os direitos básicos dos professores.
Devemos aguardar a determinação judicial para que possamos iniciar a cobrança dos 
valores e regularização dos reajustes.
É  o  Sinpro  Santos  utilizando  todos  os  meios  legais  para  garantir  as  condições  de 
trabalho dos professores e o cumprimento dos acordos coletivos de trabalho.

Congresso  Educar  –  Feira  Internacional  de  
Educação.
A entrada para a Feira é gratuita

O que há de melhor no mundo em produtos e serviços  
para a educação, você encontra aqui.
Cadastre-se  –  Venha  fazer  parte  do  maior  evento  
educacional da América Latina.
Congresso  Educar  –  Feira  Internacional  de  
Educação.
Associados ao SINPRO SANTOS têm 15% de 
desconto  ,   para efetivar esta condição diferenciada   
de pagamento, envie um e-mail para 
atendimento@futuroeventos.com.br.
Aproveite esta condição especial e Inscreva-se já! 
Acesse ww.futuroeventos.com.br/educar e confira a 
programação completa do evento
* Desconto não cumulativo com o Cartão Futuro.
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Salários no Sesi e Senai estão reajustados em 8%

As  negociações  com o  Sesi  e  o  Senai  foram encerradas  na  última  sexta-feira,  dia  04.  Como 
resultado imediato, os salários de maio serão pagos com o reajuste de 8% já no vale do dia 15. 
Além disso,  as  faltas  ocorridas  nos  dias  22/03 e  03/04 não serão  mais  injustificadas  e  o  Sesi 
comprometeu-se a estudar a defasagem salarial entre os professores dos diferentes níveis.

Reajuste e defasagem
O reajuste de 8% representa aumento real, acima da inflação, de 2,53%. É inegável que se trata de 
uma conquista importante, já reconhecida pelas assembleias, que aprovaram a proposta de índice.
Entretanto, o acordo ainda não havia sido assinado por causa de outra reivindicação surgida dos 
próprios professores, nas assembleias: a redução da diferença de salário pago aos professores.
As negociações ficaram ainda mais comprometidas depois que o Sesi avisou que consideraria como 
falta  injustificada  as  ausências  decorrentes  da  participação  dos  professores  nas  assembleias 
realizadas em 22/03 e 03/04.
Depois de mais de quatro meses de negociação, era preciso buscar uma solução intermediária para a 
assinatura do Acordo.
Essa solução veio, então, pelo compromisso político assumido pelo Sesi, não assinado, em estudar a 
defasagem salarial e pela reconsideração das faltas. 

Luta continua
O reajuste de 8% não caiu do céu. Foi fruto da mobilização conduzida pelos sindicatos, reunindo 
mais de 2.500 professores em todo o Estado. Inicialmente, a proposta era de 7%, que foi rejeitada 
nas assembleias realizadas entre 14 e16/03.
Por  ironia,  sindicatos  que  não  integram a  Fepesp  e  que  não  tiveram participação  alguma  no 
processo de mobilização e negociação, concordaram em assinar o Acordo nos termos e condições 
impostas  pelo  Sesi.  Por  este  motivo,  uma  pequena  parcela  dos  professores  recebeu  o  salário 
reajustado em abril.
Agora,  essa  mesma mobilização  que  conquistou  os  8% e  defendeu  a  bandeira  da  equiparação 
salarial tem que ser mantida, para que o Sesi apresente uma proposta que reduza as desigualdades 
salariais entre os professores.

Fonte: Fepesp
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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
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