EDIÇÃO 47

23 DE NOVEMBRO DE 2012

Em Assembleia realizada no dia 21 de novembro (quarta-feira) na sede do Sindicato dos Professores de
Santos, a categoria debateu e deliberou sobre a previsão orçamentária e a sustentação financeira da entidade.
As discussões giraram em torno da necessidade do Sindicato se fortalecer politicamente através de uma boa
gestão financeira e administrativa, objetivando os enormes desafios na vigilância e na intransigência em
defesa dos direitos dos professores.

Neste sentido, foi muito importante a aprovação da contribuição associativa no valor mensal de R$ 10,00 para
que o Sindicato continue recebendo novos sócios, e da contribuição assistencial de fortalecimento da entidade
em 5%, garantindo-se o previsto em Convenção Coletiva e o estabelecido em decisão judicial, com prazos de
oposição que serão devidamente noticiados em nosso site.
Em seguida o plenário iniciou a discussão mais importante da tarde, a elaboração da Pauta de Reivindicações
para o Ensino Superior, SESI e SENAI iniciando a Campanha Salarial de 2013.
Já são conhecidas as dificuldades que serão enfrentadas, principalmente, nas negociações no Ensino Superior,
diante da falta de sensibilidade dos Mantenedores no atendimento de nossas reivindicações. Foi nesse sentido,
que os professores aprovaram uma pauta, também, para que o SESI e SENAI procure recuperar as perdas
inflacionárias do período, conquistar um aumento real, manter os nossos direitos, garantir o recebimento das
atividades realizadas fora da sala de aula (hora tecnológica), Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e
demais benefícios para a categoria.
Os professores presentes aprovaram por unanimidade que a pauta dos professores de Santos e Baixada seja
levada à Fepesp, debatida com os demais sindicatos do Estado de São Paulo e unificada para o sucesso de
nossa Campanha Salarial.
Portanto, para o alcance de nossas reivindicações, os professores devem estar mobilizados, acompanhar as
discussões em nosso site, contribuir com a Campanha discutindo com os colegas na sala dos professores e
atender às convocações do Sindicato para novas Assembleias.
Professor, denuncie, participe e sindicalize-se.

Sinpro Santos
Mudar Juntos
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Se estiver pensando em pedir demissão, espere dezembro. As Convenções Coletivas dos professores de
educação básica e do ensino superior disciplinam o pedido de demissão no final do ano letivo para que o
professor tenha garantido o recesso.
Para tanto, duas condições são necessárias:
a) a demissão deve ser formalizada no final do ano letivo, até o dia que antecede o início do recesso. Não
há uma data específica, mas nós sugerimos qualquer dia de dezembro;
b) b) trabalhar até o encerramento das atividades letivas.
Não se esqueça de sempre comunicar a demissão por escrito, em duas vias. Guarde uma cópia protocolada
pela escola.
Use o modelo de carta de demissão que estão nos links abaixo. Neles, você também encontra informações
complementares para cada segmento da categoria.
Professores de educação básica
Professores de ensino superior
Professores do Sesi e do Senai

Fonte: FEPESP

Veja a Previsão Orçamentaria do Sindicato para o ano de 2013.
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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

