EDIÇÃO 73

14 DE JUNHO DE 2013

A Assembleia realizada no último dia 12, na sede do Sindicato dos Professores de Santos e Região,
para deliberar a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho dos professores do Ensino Superior
mostrou a importância da participação, mobilização e atuação do Sindicato na defesa e obtenção de
direitos para os professores.
Depois de muitas discussões e análises, principalmente, da conjuntura em que se desenvolveram as
negociações, por unanimidade, os presentes aprovaram a seguinte proposta de Convenção Coletiva:
•

Vigência da Convenção Dois anos, de 1º de março de 2013 a 28 de fevereiro de 2015.

•
Reajustes: Em março de 2013: 6,52%%, já pago a título de antecipação salarial.
Em março de 2014: Reposição da inflação (média INPC, ICV e IPC) + 1% de aumento real.
• Participação nos Lucros ou Abono em 2014: 24%%, pagos até outubro e calculados sobre o
salário de mar/2014. Os 24% são obrigatórios. Podem ser pagos como Participação nos Lucros ou
Abono. Na proposta patronal, a PLR está sujeita ao cumprimento de metas. Caso as metas não sejam
alcançadas ou a mantenedora se sinta impedida de distribuir lucros, deverá pagar os 24% como
abono;
• Mantidas as cláusulas sociais atuais. Outras reivindicações serão negociadas após a assinatura
da Convenção: hora-tecnológica, adicional por titulação, piso para os professores.

Diante disso, muito ainda precisa ser conquistado e, somente, a mobilização dos professores e a
atuação combativa do Sindicato garantirá, num cenário, muitas vezes desfavorável, a melhora em
nossas condições de trabalho, novos direitos e respeito às nossas conquistas.
Professor, sindicalize-se e fortaleça o seu Sindicato nas Campanhas Salariais e nas lutas de
nossa categoria.
Sinpro Santos
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O Sinpro Santos tem atuado rigorosamente na luta pela melhoria das condições de salário e
trabalho dos professores. Após determinadas mudanças, reuniões e deliberações foi aprovado
e publicado o novo Estatuto do Sindicato dos Professores de Santos e Região que está
disponível a todos em nosso site.
Consulte aqui o Novo Estatuto do Sinpro Santos

Sinpro Santos
Mudar Juntos

Junho, época de festas juninas por toda parte. Época também em que os professores devem redobrar atenção
com os “convites” para o trabalho extra nas escolas.
A legislação em vigor não deixa dúvidas: toda atividade realizada fora da carga contratual – ou seja, fora do
horário habitual de trabalho - deve ser remunerada como hora extra, mesmo que conste no calendário escolar
como atividade letiva.
Por isso, se você for convocado a trabalhar na festa junina de sua escola, marcada para um dia e horário
em que normalmente você não trabalharia. Atenção: a escola deve pagar por isso.
As convenções coletivas regulamentam o pagamento da hora extra. Na educação básica, as instituições de
ensino devem pagar pelo trabalho extraordinário com acréscimo de 50%. No ensino superior, esse adicional é
de 100%.

Fique de olho. Em caso de dúvida, informe-se no sindicato.
Fonte: SINPRO-SP
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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
irregularidades e desrespeito aos direitos e às
condições de trabalho dos professores.

