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Na última segunda, dia 24, o Prof. Walter Alves, do Sindicato dos Professores de Santos 

esteve no Colégio Moderno realizando uma manifestação e distribuindo panfletos de 

esclarecimentos aos pais num momento em que os professores estão em GREVE, pois se 

encontram sem salários há três meses. 

A situação tornou-se insustentável, mesmo depois de várias tentativas de solução da grave 

situação. O Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público foram 

notificados e estão empenhados na solução imediata das diversas pendências que se avolumam 

e deixam os professores do Colégio desesperados. 

Lamentamos o fato de que a Instituição é mantida pelo Sindicato dos Estivadores, entidade de 

trabalhadores e que não é sensível à grave condição em que os professores, trabalhadores e 

chefes de família se encontram. 

Diante disso, a GREVE irá continuar com o apoio incondicional do Sindicato dos Professores 

de Santos, na certeza de que terão a solidariedade da nossa categoria, o entendimento dos pais 

dos alunos da Instituição e a indignação da sociedade diante de um desrespeito tão brutal a um 

dos direitos fundamentais do trabalhador, o salário. 

 

Sinpro Santos 

Mudar Juntos 
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Depois da grande repercussão que teve as tristes imagens envolvendo um aluno do Ensino 

Médio e uma professora do Colégio Santa Cecília, cerca de 200 pessoas se reuniram na 

segunda-feira (24/09) às 20horas em frente à Praça das Bandeiras, no Gonzaga, e realizaram 

uma passeata até a Praça da Independência, com o intuito de obterem paz e mais respeito em 

sala de aula. 

Professores e alunos do Colégio levaram velas acesas para a manifestação para  pedirem 

“iluminação” aos pais, que ensinem aos seus filhos o respeito aos professores. A 

manifestação, intitulada, “O Respeito ainda se ensina no lar. Paz aos professores” deu-se por 

meio das redes sociais num movimento espontâneo de indignação. 

A grave situação que envolveu uma trabalhadora de nossa categoria, não poderia deixar de 

contar com o apoio e a solidariedade do Sindicato dos Professores de Santos que também 

participou do evento e colocou-se à disposição na organização e participação de novas 

demonstrações de solidariedade à professora e repúdio aos acontecimentos lamentáveis. 

Neste sentido, o Sindicato dos Professores de Santos convocou todos os professores do 

Colégio, bem como, de outras Instituições para uma reunião no último dia 29/09 (quarta-

feira) às 15horas na Sede do Sindicato, localizado na Av. Ana Costa, 145, para ampliar a 

discussão sobre as condições de trabalho dos professores e os novos desafios a serem 
enfrentados pela nossa categoria. 

Sinpro Santos 

Mudar Juntos 
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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 

https://www.facebook.com/pages/Sinpro-Santos/279347768786423
http://twitter.com/#!/sinprosantos

