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O dia 15 de novembro, feriado de comemoração da República cairá numa quinta-feira. O dia 20 de novembro,
feriado da consciência negra, numa terça-feira. Feriado prolongado
O que as escolas farão nestas emendas? É preciso ficar atento, pois não há qualquer imposição legal que
obrigue a escola a suspender as aulas nos dias de emenda de feriado (16 e 19 de novembro), portanto, se você
tiver aulas nesses dias terá que comparecer.
Se constar no calendário de sua escola - homologado pela autoridade educacional do município - a suspensão
de aulas nestes dias, comemore o merecido descanso. O último fôlego antes do corrido final de ano com
dezenas de provas, trabalhos, recuperação, conselho de classe e demais atividades.
Mas cuidado com as propostas de compensações ou banco de horas, que irregularmente poderão obrigá-lo a
trabalhar em muitos sábados ou em dias em que você não tem compromisso contratual com a escola.
Qualquer acordo de compensação desses dias só tem valor legal se tiver sido apresentada ao Sindicato
proposta de acordo coletivo de horas extras em tempo hábil.

As eventuais compensações seriam discutidas com a instituição, no critério de 1 por 1,5, preservando o
benefício da hora extra, além das demais regulamentações que favoreçam o professor e protejam seus
direitos.
Por fim, tal acordo seria apresentado aos professores em assembleia para a deliberação de aceitação ou não de
maneira transparente e democrática.
Qualquer outra medida unilateral tomada pela escola poderá prejudicar os professores. Portanto muita
atenção, pois o benefício das emendas hoje poderá lhe causar transtornos futuramente.
Procure o Sindicato para esclarecimentos e denuncie a adoção de acordos unilaterais, prejudiciais e de adoção
do irregular banco de horas.

Sinpro Santos
Mudar Juntos

EDIÇÃO 45

09 DE NOVEMBRO DE 2012

A votação na Câmara dos Deputados da proposta que muda as regras do fator previdenciário deve acontecer
até o final deste mês e requer toda atenção dos professores.
O que está em jogo não é o fim do fator, como prevê o Projeto de Lei 3.299, de origem do Senado e que
tramita na Câmara desde 2008. Mas, sim, uma proposta que altera as regras de cálculo, estabelecendo um
limite a partir do qual o fator previdenciário deixaria de ser aplicado.

Tal proposta ficou conhecida pela “Fórmula 85/95”. Para o trabalhador ter a aposentadoria em valor integral, a
soma entre idade e tempo de contribuição dever ser de no mínimo 85 anos para as mulheres e 95 para os
homens. Se não atingir tais tetos, o fator previdenciário se manteria para efeito de cálculo da aposentadoria.
A “fórmula 85/95” está prevista em duas propostas de emenda ao PL 3.299 em discussão na Câmara. Uma
mais antiga (2009), do então deputado Pepe Vargas, foi debatida entre parlamentares, governo e centrais
sindicais com objetivo de se construir um acordo na época, mas a negociação foi interrompida.
Em 2012, a discussão sobre o fator previdenciário entrou na pauta da Comissão de Negociação de
Desenvolvimento Econômico e Social e lá foi elaborada uma outra redação de emenda. Em linhas gerais,
mantém a proposta de Pepe Vargas, com alterações pontuais, como a exigência de empregador arcar com as
contribuições previdenciárias até a aposentadoria, caso demita um trabalhador que estiver a doze meses de se
aposentar.
A questão é que ainda não se sabe qual redação de emenda será definida como proposta a ser submetida à
apreciação dos deputados. A negociação sobre o texto final está em andamento.
Fonte: SINPRO-SP

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.
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O Projeto de Lei 108, que pretende democratizar o Conselho de Educação (CEE) de São Paulo, deu mais um
passo na Assembleia Legislativa. Em 07/11, o parecer sobre a matéria foi aprovado na Comissão de
Educação, por unanimidade.
A proposta, agora, precisa ser colocada na pauta do plenário para entrar na lista de votações. "Vamos
conversar com a Mesa Diretora e mostrar a importância de democratizar a participação no conselho, pedindo a
inclusão na pauta este ano", destacou o deputado Geraldo Cruz, autor do projeto junto com Simão Pedro.
O texto dos deputados propõe reorganizar o CEE, dando a oportunidade da sociedade civil indicar parte dos
conselheiros.
Hoje, o órgão é dominado por pessoas ligadas aos dirigentes do setor privado de ensino. Todos os 24
conselheiros são escolhidos pelo governador.
A proposta foi apresentada em março e foi aprovada em setembro na Comissão de Constituição e Justiça.
Quem decide se o projeto entra em pauta é o presidente da Assembleia, deputado Barros Munhoz (PSDB),
que também comanda a Mesa Diretora.

Saiba mais:
Conselho Estadual de Educação e o PL 108/2012

NOVIDADES NO SITE DO SINPRO SANTOS
Para deixar o professor mais perto do Sindicato, preparamos um MURAL especialmente para publicarem
sugestões e denunciarem as agressões, sejam elas verbais ou físicas sofridas em sala de aula ou no interior
da escola.
Com o intuito de deixá-lo a par das assembleias, prazos para os pagamentos, feriados prolongados e etc., foi
desenvolvido um CALENDÁRIO em que o professor poderá acessar e estar ciente dos eventos do mês, tudo
isso diretamente do nosso site.

Sinpro Santos
Mudar Juntos
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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. Entre em nosso site e sindicalize-se!

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

