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A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou, dia 18/10,
que as escolas públicas estaduais anteciparão as férias escolares de 2014
para o período da Copa. O calendário ainda não foi divulgado e, segundo
a Secretaria, não há data prevista para a sua publicação.
A decisão vale exclusivamente para a rede estadual e não se aplica às
escolas privadas, nem às municipais.
Isso porque a Lei de Diretrizes e Bases garante autonomia à cada escola
para definir seu calendário escolar, de acordo com a proposta pedagógica
e cumpridos os 200 dias letivos (ou 100, nos cursos semestrais). Esse
princípio foi reafirmado pelo Conselho Nacional de Educação no parecer
21/2012, homologado pelo MEC em março de 2013.
Como as escolas estaduais formam uma rede, o início e término do ano
letivo, bem como o período de recesso e o de férias são definidos pela
Secretaria de Educação.
Para orientar as escolas privadas, circulam desde agosto duas boas
sugestões de calendário. Uma, proposta pelas escolas maristas e outra,
pelo Sieeesp, sindicato das escolas particulares de educação básica.
Sem prejuízo dos 200 dias letivos e dos dias de jogos do Brasil, as duas
sugestões oferecem alternativas que permitem manter os trinta dias de
férias em julho, como consagrado há muitos anos.

A Diretoria
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No dia 15 de Outubro, o SINPRO Santos preparou uma singela homenagem aos
nossos mestres. Uma faixa, com felicitações aos professores, ficou durante todo o
dia nas proximidades do sindicato.
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O projeto de lei 4.330, que pretende regulamentar o trabalho terceirizado no país, poderá ser votado no
plenário a qualquer momento, já que a pauta da Câmara dos Deputados está livre. Por isso, a pressão dos
professores contra a proposta deve se intensificar. A diretoria do SINPRO-SANTOS está atuando junto ao
Legislativo para impedir a aprovação do projeto.
Como informa a Agência Diap, a despeito de haver quase um amplo consenso social contra o projeto,
a bancada empresarial - majoritária na Câmara - articula e faz pressão para aprovar o projeto, que só é apoiado
hoje pelos empresários.
O PL 4.330, caso aprovado, terá consequências para as mais diferentes categorias, determinando a
precarização das relações de emprego e ameaçando conquistas históricas dos trabalhadores. Trata-se de uma
reforma trabalhista disfarçada, que cria uma nova modalidade de contratação de trabalhadores, com redução
de direitos.
A pressão deve começar. Clique no link abaixo e envie mensagem ao presidente da Câmara, deputado
Henrique Alves, para que ele nunca inclua o PL 4.330 na pauta de votações. No outro link é possível acessar a
relação de e-mails dos deputados da bancada paulista.

PARA FALAR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA
PARA FALAR COM A BANCADA PAULISTA

Fonte: SINPRO-SP
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As Eleições Sindicais ocorreram no inicio do mês de Outubro, se você ainda não conhece a
chapa eleita, entre no site e conheça mais sobre essa nova equipe que irá lutar por melhorias
na nossa categoria!

A Direção!

PROFESSOR, A PLR OU ABONO DEVERIA TER SIDO PAGA ATÉ O
DIA 15 DE OUTUBRO. CASO A SUA ESCOLA NÃO TENHA PAGO,
ENTRE EM CONTATO IMEDIATO COM O SINPRO SANTOS PELO
TELEFONE: (13) 3234-1071/ (13) 3234-9892
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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

CONVÊNIOS

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.

