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Para comemorar o dia 15 de outubro, o sindicato está presenteando os professores
sindicalizados com uma lembrança muito especial: A AGENDA DOS PROFESSORES 2013.
Esta não é uma agenda comum, ela é feita por professores e para professores, tem a cara da
nossa categoria do começo ao fim. Além do caderno de uso diário, há a sessão de Direitos, um
guia indispensável para professores de educação básica e ensino superior.
São dezessete temas, com orientações e dicas que vão desde a admissão do professor até a sua
saída do local em que leciona. Foi criada para manter o Sinpro Santos perto dos professores
todos os dias do ano.
A agenda é funcional e vem com uma caneta acoplada. Isso tudo para ela ser levada ao
trabalho e usada não só para planejamento e anotações, mas também como meio de
informação e organização da categoria. A Agenda do Professor 2013 editada pela Fepesp é um
presente do Sinpro Santos.

Sinpro Santos
Mudar Juntos
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Na noite do dia 15 de outubro (segunda-feira), os professores de Santos e Região,
comemoraram o seu dia dando uma demonstração de mobilização e união em defesa de
melhores condições de trabalho e segurança nas escolas.
Com faixas, palavras de ordem, manifestações diversas, apoio da comunidade e de várias
entidades representativas de trabalhadores o grito foi um só: “EM DEFESA DO
PROFESSOR”.
Os manifestantes aproveitaram a oportunidade para coletar assinaturas em um Manifesto que
será encaminhado às autoridades para que as mesmas atentem para os diversos acontecimentos
que vem marcando o trabalho dos professores.
Além disso, o Sindicato dos Professores de Santos não irá medir esforços junto às outras
entidades representativas de professores do Estado e do Brasil em defesa de nossa categoria.
Venha à sede do Sindicato e contribua assinando o manifesto e compartilhando na rede
social um tema, que não atinge apenas os professores, mas a sociedade em geral, tão
interessada em uma Educação de qualidade para o nosso país.

Sinpro Santos
Mudar Juntos
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A participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga a professores e funcionários
não docentes de escolas de educação básica é assegurada pela Convenção Coletiva
de Trabalho. Em 2012, o valor subiu para 24%, contra os 21% garantidos em
2011.
A convenção é clara: a escola que não pagar a PLR tem que acrescentar 2% aos
salários. Esse percentual é retroativo a maio/2012, mês em que os salários foram
reajustados. Ele deve ser somado aos 6,5%, totalizando reajuste anual de 8,5%,
que servirá de base de calculo para a data base de 2013. Veja mais
Se você não recebeu a participação nos Lucros ou Resultados (PLR), procure
imediatamente o Sinpro Santos para que seja feita a cobrança.
A PLR em Perguntas e Respostas
Denuncie, sindicalize-se e procure o Sindicato para organizar e mobilizar os
professores.

Sinpro Santos
Mudar Juntos
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Um projeto inédito reunirá professores do Sesi de mais de 60 cidades no estado de São Paulo para discutir o
que eles conhecem bem: educação e condições de trabalho.
Trata-se da primeira edição da Conexão Fepesp, cujo tema é O projeto pedagógico do Sesi na visão de
quem ensina.
O evento, promovido pela Fepesp e vinte e dois sindicatos, será realizado no dia 24/10, a partir das 9h. Os
professores que lecionam na base desses sindicatos têm falta abonada para participar do simpósio.
A proposta é fomentar a reflexão sobre o projeto pedagógico do Sesi, a forma como ele tem sido implantado,
o impacto sobre o trabalho docente e as alternativas possíveis.
Em suma, o objetivo do simpósio é dar voz àqueles que são os responsáveis pela Educação no Sesi, embora
em sempre sejam ouvidos. Por isso é muito importante à participação maciça dos professores
Como vai funcionar
O 1º Conexão Fepesp será realizado simultaneamente em onze polos, situados nas regiões que concentram
grande parte dos professores do Sesi.
Na primeira parte, haverá uma palestra com o professor Daniel Ribeiro Mill, da UFSCar, que falará da
reestruturação e intensificação do trabalho docente diante das novas tecnologias e novas propostas
pedagógicas.
A palestra será transmitida em todos os polos e os professores poderão interagir, fazendo comentários e
perguntas, transmitidas em tempo real ao palestrante.
A segunda parte será reservada ao debate entre os professores do Sesi em cada polo. As conclusões de cada
grupo serão depois sistematizadas e divulgadas. Num segundo momento, esse debate poderá subsidiar a
Campanha Salarial 2013.
Os sindicatos estão visitando as unidades do Sesi para divulgar o evento e explicar mais detalhes.
O abono de faltas vale para os três turnos, mediante a apresentação de atestado de comparecimento.
Importante! Os professores que lecionam em outras instituições no período da manhã poderão participar do Simpósio no mesmo dia
(24/10), às 9 horas, no Espaço Sinapsi Livre.
Fonte: FEPESP

Local: Espaço Sinapsi Livre (Rua Júlio Conceição, 255, Vila Mathias – Santos).
Informações: (13) 3234-3006 Sinpro Santos
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NOVIDADES

Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2013
A agenda é feita por professores e para professores, tem a cara da nossa categoria do
começo ao fim. Além do caderno de uso diário, há a sessão de Direitos, um guia
indispensável para professores de Educação Básica e Ensino Superior. São dezessete
temas, com orientações e dicas que vão desde a admissão do professor até a sua saída
do local em que leciona. 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

