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Dedicando – se incansavelmente para a renovação da Direção, o Sindicato dos Professores de
Santos e Região vem informar o trajeto das urnas da eleição que ocorrerá entre os dias 07, 08 e
09 de Outubro. As urnas iram passar pelas escolas da região recolhendo os votos dos
professores.
Caso você professor (a) não possa votar no dia, entre em contato conosco para mais
informações sobre como estará exercendo seu direito.
Lembrando que os professores que se filiaram ao Sindicato seis meses antes da eleição, ou
seja, a partir de 06(seis) de abril de 2013 não poderão participar da eleição conforme
determinação do Estatuto Social:
Art. 17 – São condições para que o associado tenha direito ao exercício do voto:
I – estar inscrito no quadro social do Sindicato há mais de 06 (seis) meses;
II - estar em gozo de seus direitos estatutários;
III - estar quite, até 31 de agosto do ano em que se realizar a eleição, com as
contribuições estatuárias.
Vote Professor, participe desta mobilização.
Clique aqui para conferir o trajeto das urnas.

A Direção
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A Conferência Estadual de Educação de São Paulo será nos dias 27, 28 e 29 de setembro, em
Serra Negra. O evento faz parte das preparativas para a Conae 2014.
O primeiro passo rumo à Conae 2014 foram as conferências nas esferas intermunicipais ou
municipais. Em cada encontro, representantes foram eleitos (delegados) para participar da
conferência estadual.

Na Conferência em Serra Negra serão eleitos delegados para representar as demandas do
estado de São Paulo na Conae 2014, em fevereiro do ano que vem.
O tema da Conae 2014 é O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração.
Com conferências nas esferas intermunicipais ou municipais e estaduais, espera-se construir
um Plano Nacional de Educação (PNE) que atenda as demandas do povo brasileiro.

Para entender a II Conferência Nacional de Educação – Etapa do Estado de São Paulo – II
CONAE-SP, leia o regimento interno do evento.
Veja tudo que a Fepesp publicou sobre a Conae 2014 e o Fórum Estadual de Educação aqui.

Fonte: Fepesp

A Revista Fórum está disponibilizando o exemplar
“Edição Especial #BR JUNHO, 2013”.
Exclusivo: Internacionalização do Ensino Superior.
Para o professor (a) interessado (a) em receber a
revista, entre em contato através do e-mail
(imprensa@sinprosantos.org.br) ou pelo telefone
3234-1071 / 3234-9892, informando o endereço a ser
entregue.
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O Sinpro Santos está distribuindo o
Boletim Sindical 4 aos professores de
ensino do Sesi e Senai.
Na capa dessa edição, a mudança de
regra com a nova deliberação do
Conselho Estadual de educação, que
repercutirá nas famigeradas FIAPs
(Ficha Individual de Avaliação
Periódica).
O boletim também destaca os
resultados
da
Comissão
de
Acompanhamento de 27/06 e a
ameaça da proposta de terceirização
do trabalho que tramita no Congresso
Nacional.
O Sindical é distribuído gratuitamente
e, em breve, estará disponível no site
da Fepesp. Caso queira sugerir temas
para o boletim, procure o sindicato.

Para consultar o Acordo Coletivo de
Trabalho 2013-2014, clique aqui.
Fonte: FEPESP
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NOVIDADES

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.

