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O Sinpro Santos convida todos os professores de Santos e região a participarem do 2º
Congresso promovido pelo SINPRO-SP
Nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2013, o Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPRO-SP) promove o 2º
Congresso de Pesquisa do Ensino, enfatizando agora a área das Ciências Naturais e da Biologia.
Durante o evento, especialistas e pesquisadores, que têm como objeto de estudos o desafio do ensino e do
aprendizado nessas disciplinas em todos os níveis escolares, apresentarão e submeterão o resultado de seu
trabalho ao debate com os participantes. O encontro também contará com a apresentação de relatos de
experiências e comunicações científicas.
O Congresso é parte do conjunto das atividades que o Sindicato desenvolve, visto seu compromisso de
entidade representativa da nossa categoria. O objetivo é aproximar a produção acadêmica do cotidiano dos
professores e, a partir de uma melhor qualificação, assegurar a dignidade e a qualidade do nosso trabalho.
Convidamos a todos que produzem, ou tenham interesse, em conteúdos acadêmicos acerca de temáticas como
Ciências ou de Biologia, questões teóricas ou conceituais sobre essas disciplinas, a participarem do
Congresso.
Aos professores de Santos e região que queiram participar do Congresso, favor ligar no 3234-3006 e tratar
com Eliane para mais informações.
Inscrições pelo site, até 17 de maio de 2013.
No evento, no dia 23 de maio de 2013.
Outras informações, acesse: www.sinprosp.org.br/conpeb
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A inflação voltou a subir em janeiro e com mais força ainda. O ICV-Dieese chegou a 1,77%, seguido do IPCFipe, que bateu 1,15%. Esses dois índices registram a evolução do custo de vida na cidade de São Paulo.
O INPC-Ibge, que mede o custo de vida em dez regiões metropolitanas e Goiânia, também surpreendeu:
0,92%.

Esses resultados são importantes para professores e funcionários não docentes da educação básica e do ensino superior.
Isso porque o cálculo da recomposição inflacionária na data base tem sido calculado pela média aritmética do ICV,
INPC e IPC (no Sesi e Senai, o índice adotado tem sido o INPC-Ibge).
O custo de vida acumulado de março/2012 a janeiro/2013, calculado pela média, é de 6,22%. (veja aqui os índices mês
a mês)
Projeções
O repique de janeiro puxou para cima as projeções para a reposição do poder aquisitivo na nossa data base.
A inflação projetada para o período de março/2012 a fevereiro/2013 subiu de 6% para 6,75%. Essa conta considera a
média entre Dieese, Ibge e Fipe, com 0,5% de elevação do custo de vida em fevereiro.
Salários
Por enquanto, o reajuste de março está garantido apenas na educação básica: reposição integral da inflação mais 2% de
aumento real. Em outubro, haverá ainda participação nos lucros de 24%. Se prevalecerem as projeções atuais, o reajuste
em março deve ficar próximo aos 9%. O índice definitivo será conhecido no dia 08/03.

No ensino superior e no Sesi e Senai, as negociações salariais começam depois do carnaval. A pauta de reivindicação
prevê reposição integral da inflação, aumento real de 3% e participação nos lucros ou resultados.
Fonte: FEPESP
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O Sinpro Santos começa a distribuir aos professores de Ensino Superior e professores do SESI e SENAI os
primeiros materiais informativos da Campanha Salarial 2013. São três boletins – um para cada segmento que detalham as reivindicações e os desafios das negociações, que começam em fevereiro.
Além dos periódicos impressos, a categoria vai contar com o Blog da Campanha, que será lançado em
fevereiro. Nele, os professores poderão interagir e ter acesso a notícias sempre atualizadas e receber boletins
ao final de cada rodada de negociação.
Coordenada pela Fepesp, a Campanha Salarial envolve o Sinpro Santos e outros vinte e três sindicatos, que
representam quase 90% de todos os professores da rede privada no Estado de São Paulo.
As negociações deste ano abrangem apenas o ensino superior e o Sesi e Senai. Na educação básica, a
Convenção Coletiva foi assinada por dois anos e o reajuste em 2013 já está garantido: reposição da inflação,
2% de aumento real e 24% de Participação nos Lucros.
Reivindicações
Reposição integral da inflação, aumento real de 3% e participação nos lucros ou resultados compõem as
principais reivindicações salariais. No âmbito das condições de trabalho e direitos coletivos, as pautas são
diferentes e procuram responder às questões específicas de cada segmento da categoria.
A pauta dos professores de ensino superior, por exemplo, prevê remuneração pelo uso de novas tecnologias na
educação, regulamentação da aula a distância e adicional por titulação, entre outras.
Já no Sesi e Senai, os professores querem pagamento pelo trabalho extraclasse e condições para a sua
execução, plano de carreira e recesso de trinta dias, sem convocação para cursos e atividades.
Todas as propostas foram definidas pelos professores, em assembleias realizadas no final de 2012 nos vinte e
quatro sindicatos que integram a Fepesp. As deliberações foram depois integradas e deram origem às pautas
que agora serão apresentadas aos patrões.
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Depois de muitos anos, Fepesp e as outras duas federações de trabalhadores em educação - Fepaae e Fette - vão atuar em
conjunto nas negociações salariais do ensino superior.
A luta vai abranger o estado inteiro e isso é bom para toda a categoria!

Federações vão negociar em conjunto para todo o estado
Reunião na sede da Fepesp, em 06/02, selou acordo entre as três federações de trabalhadores em educação (Fepesp,
Fepaae e Feteesp) para que atuarem em conjunto nas negociações salariais com o Semesp, sindicato patronal do ensino
superior.
As entidades vão apresentar aos patrões uma pauta unificada, que terá como base as reivindicações aprovadas nas
assembleias e que os sindicatos da Fepesp estão divulgando nos boletins da Campanha.
As federações também discutiram um calendário de trabalho para os próximos meses. A proposta, que ainda será
apresentada ao Semesp, prevê a realização de um mínimo de 10 rodadas de negociação entre os dias 18/02 e 22/03.
A ideia é intensificar as negociações para que até o final de março haja uma proposta de Convenção Coletiva, inclusive
de reajuste salarial. O objetivo é evitar que as discussões se arrastem por muitos meses, a exemplo da última Campanha
Salarial, quando a Convenção só foi assinada em junho.
O acordo entre as três federações supera divergências políticas pontuais e representa um avanço na luta pela melhoria
das condições de trabalho e de salário, além de unificar as Convenções Coletivas em todo o Estado de São Paulo.

A organização sindical no estado
Além da Fepesp, existem no estado de São Paulo outras duas entidades: a Fepaae (Federação Paulista dos Auxiliares de
Administração Escolar) e a Fetee (Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino no Estado de São
Paulo). Elas se distinguem pela região em que atuam e pela categoria que representam.
A Fepesp é formada por 24 sindicatos (veja mapa e endereços). Destes, 17 representam exclusivamente professores e 7
são entidades que reúnem simultaneamente professores e auxiliares de administração escolar.

A área geográfica abrange grandes centros urbanos, inclusive a maior parte das três regiões metropolitanas, com alta
concentração da rede privada de ensino. Por esse motivo, os sindicatos que integram a Fepesp representam a maior parte
dos professores da rede privada de educação básica e de ensino superior.
A Fepaae é formada por 20 sindicatos, sendo 13 exclusivamente de auxiliares de administração escolar e 5 de
professores e auxiliares. A exemplo do que ocorre na Fepesp em relação aos professores, os sindicatos que integram a
Fepaae representam a maior parte dos auxiliares de administração escolar.
A Feteesp reúne dez sindicatos de professores e de auxiliares de administração escolar no estado de São Paulo.
Uma das consequências das negociações em separado foi a assinatura de Convenções Coletivas diferentes, de acordo
com a cidade em que o professor ou o auxiliar trabalhava. Agora, um dos desafios é unificar os direitos coletivos em
todo o estado.

Fonte: FEPESP
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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 pelo site ou 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

Mural de recados no site do Sinpro Santos
Este espaço é destinado aos professores da Rede
Privada para que sejam registradas denúncias de
quaisquer atos de violência sofridos em sala de
aula ou no interior da escola.

