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Asssembleia Ordinária de Prestação de Contas do ano de 2011
No dia 22 de junho às 14 horas na sede do Sindicato dos Professores de Santos e Região, localizado na Av.
Ana Costa, 145 - será realizada a Asssembleia Ordinária de Prestação de Contas do ano de 2011, conforme
o Edital de Convocação.
Na oportunidade, todos os professores convocados irão analisar as contas do Sindicato, suas despesas e
receitas. Mais do que isso, a diretoria terá a oportunidade de esclarecer e debater sobre a sua atuação nos
últimos meses, apresentando um quadro de realizações, reformas e transformações que conduziram o
Sindicato para um momento de profundas mudanças e de consolidação da categoria dos professores da rede
privada de ensino de Santos e Região.
É mais um momento de participação dos professores nas decisões de seu Sindicato na perspectiva de
ampliação da democracia, fiscalização, transparência e da defesa intransigente dos nosso direitos.
O comparecimento do professor não é apenas para atender a uma determinação estatutária, mas acima de
tudo, compartilhar, debater, deliberar, esclarecer dúvidas, denunciar visando o fortalecimento do Sindicato
e da categoria nas futuras lutas em defesa de nossos direitos. Compareça!
Diretoria

Professor fique atento ao pagamento em julho
É uma grande ironia, professoras programarem festas nas escolas, trabalhando em dias que não seriam o
normal de trabalho, fazendo assim a chamada hora extra e sem, contudo recebê-las.
No dia 6 de julho os professores deverão estar atentos ao reajuste dos salários, conforme Convenção
Coletiva de Trabalho aprovada na assembleia do último dia 5 de maio, de 6,5%, bem como, o recebimento
de horas extras realizadas no mês de junho, entre elas e, principalmente, as festas que se realizaram neste
mês, bem como, as festas juninas.
Qualquer desculpa da escola para o não pagamento como, por exemplo, a compensação de emendas de
feriados ou adoção de banco de horas não possui qualquer fundamentação na lei e, portanto, uma forma de
desrespeitá-la em prejuízo dos professores.
Diante disso, procurem imediatamente o sindicato denunciando através de nosso site, pessoalmente em
nossa sede ou, ainda pelo telefone (13) 3234-1071 de segunda a sexta das 8h às 17h, informando o nome
da escola e o endereço.
Desta maneira o Sindicato estará se fortalecendo e garantindo à nossa categoria o respeito aos nossos
direitos, convocando imediatamente as escolas e tomando as medidas jurídicas necessárias.
Professor: denuncie, participe e sindicalize-se.

Boletim do Professor
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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

