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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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Até o dia 15 de outubro (dia dos Professores) as escolas de Santos e Região deverão pagar
24% de Participação nos Lucros e Resultados ou Abono Especial a todos os professores de
Educação Básica.
Tal conquista se deve, entre outras coisas, aos mais de mil sócios do Sindicato que acreditaram
e acreditam na mobilização e na força de sua entidade para a ampliação de novos benefícios.
Quanto mais sócios tivermos mais fortes seremos, principalmente no ano de 2014 na
CAMPANHA SALARIAL, para a recuperação das perdas inflacionárias, aumento real, PLR,
ampliação e manutenção de cláusulas sociais.
Assim como queremos mais sócios, precisamos de mais mobilização e apoio ao Sindicato para
enfrentarmos a sempre difícil Campanha Salarial.
No final deste ano, além de discutirmos a Previsão Orçamentária do Sindicato para 2014,
discutiremos a nossa pauta de reivindicações para o Sindicato Patronal e desencadearemos a
Campanha Salarial.
A hora é de comemorarmos o nosso dia e mais uma conquista do Sindicato e da categoria,
lembrando que a nossa união é a força necessária para o enfrentamento dos enormes desafios
que nos esperam.
Não esqueça 24% sobre o salário total sem descontos até o valor de R$ 6.000,00 (limite do
imposto de renda conforme a lei 12.832). E se sua escola não pagar, PROCURE
IMEDIATAMENTE O SINDICATO.
Confira aqui o comunicado sobre a PLR!

Diretoria

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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Quando chegar ao plenário, o PL 4330 pode ser votado em regime de urgência e passar na frente de
outras proposições. É o que prevê um requerimento apresentado à Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) no dia 04/09. O empresariado está jogando pesado para que a votação ocorra rapidamente.
Quanto mais distante das eleições, melhor. O requerimento foi pedido por nove líderes partidários,
quase todos da base governista, exceto o deputado Ronaldo Caiado, do DEM.

Poucos dias após a apresentação do requerimento, o PT fechou questão contra o PL 4330. Ainda
assim, o deputado José Guimarães manteve sua assinatura. No dia 30/09, a Fepesp telefonou para o
gabinete do líder petista. Um assessor, Jaelson Dantas, negou haver contradição entre a posição do
parlamentar e a do seu partido. Para ele, uma coisa não tem nada a ver com a outra. “É possível
manter a urgência e ainda assim votar contra”. Seu argumento até poderia ter fundamento não fosse a
correlação de forças no plenário, favorável ao empresariado. Indagado sobre o motivo que teria
levado o deputado a assinar –e a manter - o requerimento, o assessor disse que “a ideia era levar
direto para plenário e dar cabo do projeto”. Pouco tempo depois, a Fepesp pediu a resposta por
escrito, mas não recebeu retorno.
Votação
O PL 4330 encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, mas ele não será discutido ali. Ao final
de cinco sessões, seguirá para o plenário onde deve ocorrer o grande embate. A proposta ainda
precisa ser analisada no Senado. O regime de urgência também depende de aprovação em plenário,
por maioria absoluta (257 votos). Aprovado o requerimento, a proposição passa na frente das demais
e entra em discussão na sessão imediata.
Cabe ao presidente da Câmara definir a pauta de votação do plenário Mas por enquanto a inclusão
ainda depende de outras três proposições que estão trancando a pauta. Nesse quadro, um cenário
razoável seria a retirada do requerimento de urgência, como medida de segurança. Basta que algumas
lideranças desistam de assiná-lo. Uma hipótese possível que pode começar pelo PT, pelo PDT e pelo
PTB.
Fonte: Fepesp
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O SINPRO SANTOS MANIFESTA SOLIDARIEDADE AOS NOSSOS COLEGAS,
PROFESSORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO

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

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.

