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Os professores do Ensino Superior já têm um importante compromisso da campanha salarial 2013:
Assembleia no Sindicato no dia 25 de março (segunda-feira), às 14 horas. Em pauta, análise do andamento
das negociações com os mantenedores e definição das estratégias para a continuidade da luta.

Com a pauta de reivindicações entregue e as discussões com os representantes patronais em andamento, a
expectativa do Sindicato é que os professores possam deliberar na assembleia sobre os próximos passos da
campanha. Por isso, a presença dos colegas no Sinpro Santos no próximo dia 25 é tão importante.
Neste ano, as reivindicações da categoria estão estruturadas em quatro eixos: aumento do poder aquisitivo,
melhoria das condições de trabalho, regulamentação do trabalho com as novas tecnologias e valorização
acadêmica.
Para fortalecer nossa luta, aguardamos todos na Assembleia dia 25 de março às 14 horas na sede do
Sindicato, Av. Ana Costa, 145 – Santos.
DIA: 25 DE MARÇO

HORA: 14 HORAS
LOCAL: AV. ANA COSTA, 145 - SEDE DO SINPRO SANTOS
Veja aqui o Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária do Ensino Superior
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Os sindicatos que integram a Fepesp convocam os professores de ensino superior e do Sesi e
do Senai para assembleia da Campanha Salarial 2013. Na pauta, um balanço das
negociações e discussão sobre as diretrizes da Campanha.
No Sesi e Senai, os professores têm garantido abono de falta para reunir-se em assembleia no
dia 28/03, 5ª feira. A Fepesp já fez a comunicação ao Sesi e o Senai. O ponto será abonado
mediante atestado fornecido pelos sindicatos.
DIA: 28 DE MARÇO
HORA: 9 HORAS
LOCAL: AV. ANA COSTA, 145 - SEDE DO SINPRO SANTOS
Veja aqui o Edital de Convocação da Assembleia dos Professores do Sesi e Senai
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Nesta semana chegou à Fepesp mais uma carta de protesto de empregados do Sesi, que pedem a revisão da
mudança de operadora do plano de saúde da empresa. A mensagem é do Centro Educacional 221, de Santo
André.
Anteriormente, professores e funcionários não-docentes de outras escolas já haviam recolhido assinaturas e
direcionado cartas à Direção do Sesi e Senai ou a Paulo Skaf, presidente da Fiesp.
Até o fim de março, todos os professores e funcionários não-docentes do Sesi e Senai de São Paulo terão novo
plano de saúde. A mudança das duas empresas foi feita de surpresa e sem consulta prévia aos trabalhadores, os
principais interessados.
A troca da operadora - de Mediservice para Unimed - está sendo feita aos poucos e começou no fim de 2012.
Mas os empregados já sentiram na pele os problemas que irão enfrentar.
Repúdio
Em 20/03, o número de adesões ao abaixo-assinado na internet chegava a 218. O documento permite também
que os visitantes se manifestem sobre o tema.

Em 28/02, a Fepesp reuniu alguns casos que apareceram no abaixo-assinado. São pessoas que estão sofrendo
no corpo e na alma com a troca surpresa de plano de saúde (Leia aqui).
Os empregados do Sesi e Senai também contribuem financeiramente com a manutenção do plano.
Fonte: FEPESP

Fepesp e Sieeesp divulgam comunicado sobre reajuste salarial
Comunicado Conjunto 01/2013 disciplina aplicação do índice de 8,52% nos salários de março
Leia aqui a íntegra do Comunicado Conjunto Fepesp/Sieeesp sobre a aplicação do índice
de 8,52% nos salários de março de 2013, além dos valores dos novos pisos salariais.

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 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.

