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11 DE OUTUBRO DE 2013

A eleição do Sindicato dos Professores de Santos (SINPRO SANTOS) que ocorreu nesta
semana de outubro de 2013 contou com muito trabalho e esforço de toda a equipe participante.
Foram três dias, onde mais de vinte colabores visitaram mais de 120 escolas da Baixada
Santista para colher o voto do principal interessado nas mudanças da nossa entidade: o
professor!
A eleição teve a participação de mais de 550 eleitores e contou também, com moto boys que
foram até as residências para receber o voto dos professores aposentados, além da urna que
ficou na sede do sindicato durante o pleito.
Centenas de professores participaram da eleição que garantiu a vitória da Chapa 1 Mudando
Juntos com cerca de 95,81% dos votos. A nova diretoria que tomará posse em 1º de janeiro de
2014 pretende contribuir para as mudanças necessárias em nossa entidade, tendo como seu
principal compromisso a ampliação das sindicalizações, fiscalização, ampliação de direitos,
transparência financeira, administrativa e democracia.
Conheça mais sobre as propostas e quem são os eleitos da nova direção do SINPRO SANTOS
acessando o blog da chapa Mudando Juntos.

Veja o resultado:
573 votos
549 (95,81%) votos em favor da Chapa 1 Mudando Juntos.
13 (2,26%) votos em branco
11 (1,93%) votos nulos

A Direção
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Diretoria
Presidente - Walter Alves
Vice-Presidente - Sérgio Rocha Lara
Secretário Geral - Arildo Fernandes
Primeiro Secretário - José Paulo Dos Santos Filho
Tesoureiro Geral - Ricardo Rigo
Primeiro Tesoureiro - Yara Aloise Ferreira
Procurador - Sonele Fábia Silva Dos Santos
Suplentes
Charles Artur Santos De Oliveira
João Rinaldo Zeferino De Oliveira
Cristiane Fernandes Elias
José Sobreira Barros Junior
Sérgio Eduardo Rozada
Fernanda Regina Almeida Lisboa
Lígia Palumbo
Conselho Fiscal
Luiz Waldir Orsatti
Maricir Fialho Macedo De Almeida
José Carlos Leli
Suplentes Do Conselho Fiscal
José Hipólito Adiego
Roberto Patella
Representação Federativa
Maria Celeste Lobão
José Antonio Vasconcelos
Suplentes Da Representação Federativa
Carlos Lúcio Benjamim
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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.
Diretoria
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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

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.

