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10 DE AGOSTO DE 2012

SINPROSANTOS - SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS BAIXADA E LITORAIS NORTE E
SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os PROFESSORES do COLÉGIO ITA –
Organização Educacional Limitada, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária
no dia 11 de agosto de 2012 as 9(nove) horas, em primeira convocação, à Av. Ana Costa,
145 – Santos, a fim de analisarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:



Análise e deliberação sobre as diversas e insistentes irregularidades trabalhistas
cometidas pela Instituição.
Análise e deliberação sobre eventuais medidas jurídicas e políticas.

Não havendo, na hora acima, número legal de presentes, a Assembleia será realizada às
9h30min no mesmo dia e local, em segunda convocação com qualquer número de presentes.

Santos, 6 de agosto de 2012.

Ildefonso Paz Dias
Presidente
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Neste reinício de aulas, o SINPRO SANTOS começa a entregar o Caderno de Convenção
Coletiva aos professores de educação básica.
A Convenção, assinada em junho com efeito retroativo a março, é válida até 28 de fevereiro
de 2014.
O livreto traz a íntegra da Convenção Coletiva e possui um índice remissivo que facilita a
consulta das cláusulas por temas. Afinal, conhecer os direitos ainda é a melhor maneira de
fazer com que eles sejam respeitados!
Se você ainda não é filiado, esta é uma boa oportunidade para associar-se.
Se você já é sindicalizado, mas mudou de endereço ou de escola, atualize os seus dados para
que o sindicato possa encontrá-lo.
Ensino superior, Sesi e Senai
Os livretos da Convenção Coletiva do Ensino Superior e dos Acordos Coletivos do Sesi e do
Senai foram distribuídos no passado e são válidos até fevereiro de 2013. Se você leciona em
um desses segmentos e não recebeu o caderno, entre em contato com o Sinpro Santos.

Venha buscar a sua!
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Agosto é o mês do aumento de 1,6% nos salários de professores e auxiliares do ensino
superior. O índice será calculado sobre os valores pagos em 1º de março, conforme
Convenção Coletiva de Trabalho assinada no ano passado.
Em março, os trabalhadores já tiveram 5,3% de reajuste, índice que repôs a inflação de
março/2011 a fevereiro/2012. Somado ao 1,6% de agosto (aumento real), o reajuste salarial no
ensino superior chega a 6,9% em 2012.
Os novos salários serão a base de cálculo para a negociação que acontece no começo do ano
que vem na próxima Campanha Salarial.

Fonte: FEPESP
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NOVIDADES

Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012
A agenda 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.

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.
Facebook e Twitter

NOVIDADES

