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Sábados letivos, emendas de feriados, licenças remuneradas e muitos outros nomes como
esses são utilizados como desculpa pelas escolas para convocar os professores para trabalhar
fora do seu horário sob o pretexto disfarçado de “banco de horas”. A prática, utilizada por
algumas instituições de ensino, é totalmente irregular, pois não está prevista em nenhum
acordo entre o sindicato e os representantes das mantenedoras.
Ao contrário de outros profissionais, os professores não podem estender sua carga horária.
Não é possível ministrar uma aula a mais ou aumentar a duração de um período; dessa forma,
não há meios para que o banco de horas exista.
Por outro lado, as instituições de ensino convocam os professores para comparecem em
atividades complementares aos finais de semana, ou em horários que não foram acordados,
em contrato e usam o banco de horas como desculpa para não realizarem o pagamento correto
das horas em que o docente esteve à disposição da escola. Até mesmo as emendas de feriados
são utilizadas como justificativa para convocações absurdas.
Qualquer atividade realizada fora do horário acordado, seja ela aos finais de semana ou não,
deve ser remunerada como hora-extra. Fique atento, professor! Caso a escola se recuse a
efetuar o pagamento sob a desculpa do “banco de horas” a instituição está desrespeitando a
convenção coletiva, e assim, é passível de denúncia.

Fonte: SINPRO-SP
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Em nova assembleia, os professores do Itá aprovaram uma proposta que pretende fazer valer a
decisão da Justiça do Trabalho. Os professores exigiram que seus salários sejam devidamente
corrigidos pelos índices de reajuste mais a participação nos resultados dos últimos 5 anos. Para
tanto, não aceitaram outra coisa se não a regularização imediata, com o recebimento dos salários de
agosto de 2012, devidamente reajustados e pagos até o quinto dia útil de setembro. Além disso,
autorizaram o Sindicato a aguardar até o dia 30 de agosto um levantamento e uma proposta de
pagamento dos retroativos e da regularização dos registros de todos os professores ainda pendentes.
Enquanto não houver por parte dos Mantenedores do Colégio Itá o cumprimento da decisão da
Justiça do Trabalho e dos direitos dos professores, o ESTADO DE GREVE permanecerá e novas
medidas políticas e judiciais serão tomadas pelo Sindicato dos Professores de Santos se tais prazos
não forem respeitados.

O Sindicato dos Professores de Santos e Região (SINPRO SANTOS), a fim de exigir os direitos dos
professores conforme estabelecido na CLT e Convenção Coletiva, ingressou com ação judicial contra
o Colégio Dom Bosco, objetivando o cumprimento do pagamento do PLR, cesta básica, atraso
pagamento de salários, pagamento de hora extra e regularização do registro dos professores. A
audiência ocorreu em 22 de agosto de 2012 às 10h15min na 6ª VARA DO TRABALHO DE
SANTOS/SP.
Não foram apresentadas as provas necessárias para comprovar o cumprimento das obrigações e
assim, ficou marcado o julgamento para 27 de setembro 2012 às 16h23min, quando o Juiz analisará
se é procedente ou improcedente a pretensão.
Esta é mais uma demonstração do trabalho do Sindicato na vigilância, cobrança, ampliação e
preservação de nossos direitos.
Acompanhem mais informações sobre o desenrolar desta ação.
Denuncie se sua escola não cumpre os nossos direitos e fortaleça nossa entidade fazendo a sua
sindicalização.
Sinpro Santos
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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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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

