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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
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Fazendo parte de um amplo processo de mudanças no Sindicato dos Professores de Santos e em
atendimento ao estabelecido no Estatuto da entidade, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária no
dia 21 de novembro de 2012 às 14 horas na sede do SINPROSANTOS, Av. Ana Costa, 145. Veja o
Edital de Convocação
Na oportunidade, a categoria democraticamente irá deliberar sobre a previsão orçamentária para o ano
de 2013, bem como, tratar sobre a sustentação financeira do Sindicato, deliberando sobre as
contribuições assistencial e associativa.

A Convenção Coletiva da Educação Básica já está assinada e tem sua validade até fevereiro de 2014,
inclusive com o reajuste de salários já determinados.
No entanto, no Ensino Superior, no SESI e no SENAI já iniciamos a nossa Campanha Salarial e para
o seu sucesso vamos discutir as pautas de reivindicações para serem entregues aos representantes
patronais na certeza de que somente a mobilização e a intensa participação dos professores garantirá o
atendimento de nossas justas e necessárias reivindicações.
Professor compareça e dê sua importante contribuição no fortalecimento de seu Sindicato e de nossa
categoria.
DIA: 21 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA)
HORA: 14 HORAS
LOCAL: AV. ANA COSTA, 145.

SINPRO SANTOS NÃO ABRIRÁ NO FERIADO
Devido ao feriado prolongado do dia 15 e 20 de novembro, o
Sindicato não irá funcionar entre os dias 15, 16, 19 e 20 de
novembro.
Retornaremos no dia 21 de novembro!
Qualquer dúvida escreva para sinprosantos@sinprosantos.org.br
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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

