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Em assembleia realizada no último dia 9, os professores de Santos e Região debateram e deliberaram sobre o
futuro do Sindicato.
Num primeiro momento trataram da previsão orçamentária para o ano de 2014 apostando no fortalecimento da
entidade para a superação dos enormes desafios que virão.
Decidiu-se por manter o Sindicato no mesmo caminho dos últimos anos, ou seja, a mobilização em torno da
ampliação de sócios da entidade. Nos últimos dois anos o Sinpro Santos praticamente dobrou o número de
associados e, diante disso, pretende continuar um trabalho intenso na busca de mais filiados. Convictos disso,
os presentes na Assembleia entenderam e deliberaram pela manutenção da mensalidade associativa em R$
10,00 e pela continuidade da cobrança da Contribuição Assistencial no percentual de 5% descontados no
salário de junho de 2014 para a Educação Básica e nas condições da Convenção Coletiva de Trabalho para o
Ensino Superior, sempre garantindo o direito à oposição dos não associados. Desta forma, o Sindicato poderá
realizar os investimentos necessários rumo a ampliação significativa do quadro de associados na perspectiva
de, tão logo, iniciar uma redução nas contribuições compulsórias e manter o controle rigoroso dos gastos.
Com transparência, contas em dia, com recursos reservados, apoio da categoria e fortalecimento da Entidade,
os presentes, por unanimidade, aprovaram a Previsão Orçamentária para 2014 (veja a baixo o link para a
previsão). Desta forma a Diretoria do Sindicato informou aos presentes que pretende iniciar a difícil
Campanha Salarial de 2014.
No segundo momento da Assembleia, os professores presentes apreciaram a proposta da Diretoria do
Sindicato dos Professores de Santos e Região para a Campanha Salarial de 2014. Os presentes foram
lembrados que para o Ensino Superior já está garantido o reajuste para o próximo ano: Reposição integral da
inflação (março de 2013 a fevereiro de 2014) pela média do ICV-DIEESE, INPC-IBGE, IPC-FIPE mais 1%
de aumento real e, pela primeira vez, uma participação nos resultados de 24% a serem pagos até 15 de outubro
de 2014, além das cláusulas sociais (plano de Saúde, recesso de 30 dias, hora atividade e demais direitos da
Convenção). Com certeza uma grande conquista dos professores do SINPRO SANTOS. Mas, não é só isso.
Continuaremos negociando com o Sindicato Patronal das IES as relações de trabalho envolvendo a definição
de atividade docente e aplicações de novas tecnologias ( a chamada hora tecnológica); ensino a distância,
definição e regulamentação da atividade de tutor de cursos à distância e semipresenciais, cursos
semipresenciais e cursos modulares e sequenciais; planos de carreira das Instituições de Ensino Superior
privadas; bolsas de estudos e plano de saúde, adicional de titulação, aprimoramento acadêmico, número
máximo de alunos em sala de aula, complementação do auxílio doença, piso salarial e auxílio creche.
Percebam o quanto é importante um sindicato fortalecido por sua categoria para o enfrentamento com os
patrões.
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Quanto aos professores do Sesi e Senai, a Convenção está assinada e tem sua validade até 28 de fevereiro de
2015, no entanto, teremos que nos mobilizar para tratar das cláusulas econômicas (reajuste, aumento real, vale
alimentação e refeição). Mais uma vez, um Sindicato forte e mobilizado!
Por fim, os presentes na Assembleia trataram do Ensino Básico. A atual Convenção Coletiva encerrará seus
efeitos em 28 de fevereiro de 2014. Este ano tivemos 8,52% de reajuste (inflação mais 2% de aumento real) e
participação nos resultados de 24% em outubro. Para continuarmos no sentido da garantia de nossos direitos, a
mobilização dos professores é fundamental. Diante disso, os presentes por unanimidade, autorizaram a
diretoria do Sindicato, com a coordenação da FEPESP, a procurar os patrões, ainda este ano, e iniciar as
tratativas para renovação, ampliação de nossos direitos, aumento real, recomposição das perdas inflacionárias
e
PLR.
Só com muita organização, mobilização e luta convenceremos os patrões das Instituições de Ensino a atender
nossas reivindicações.
Participe, sindicalize-se e mobilize-se juntamente com o SINPRO SANTOS para o ano de 2014 que com
certeza será de conquistas para a nossa categoria.

Confira no nosso site a previsão de orçamentária para 2014.
Diretoria

O Sinpro Santos começa a distribuir em janeiro um
bonito presente para todos os professores
sindicalizados: um caderno organizer, para fazer
anotações de trabalho e reuniões ou usar como uma
agenda mais flexível, na qual o usuário decide
quanto espaço vai usar para cada dia do ano.
O Caderno do Professor terá um tamanho
personalizado e especial, capa dura e é bastante
funcional. É um produto que não se encontra em
papelaria e foi desenvolvido especialmente para a
categoria. Como na Agenda de 2013, a última parte
do caderno vem com a seção “Nossos Direitos”,
atualizada para 2014. Esse importante guia contém
informações que orienta o professor desde a
admissão até o desligamento da escola.
Como dissemos, o seu presente chega em meados de
janeiro, pra começar o ano letivo com o pé direito e
um material novinho em folha, feito especialmente
pra você, professor!
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SINPRO SANTOS começa a entregar publicação com os direitos de professores.
O caderno da Convenção Coletiva de Trabalho dos professores do ensino superior
está pronto e o SINPRO SANTOS começa a distribuí-lo nos próximos dias.
O caderno permite que se consulte todos os direitos garantidos até fevereiro de
2015. A Convenção, já disponível no site do SINPRO SANTOS, agora poderá ser
levada na bolsa ou mochila e sua consulta é fácil: a publicação é acompanhada de
um índice remissivo.
A Convenção tem força de lei e, para ser cumprida, precisa do olhar atento dos
professores. Caso a IES em que trabalha tente desrespeitar algum direito, avise o
SINPRO SANTOS.
Os direitos são fruto da luta dos trabalhadores e sindicato, que se mobilizaram
durante a Campanha Salarial 2013.

Fonte: SINPRO-SP
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AINDA É CEDO PARA PEDIR DEMISSÃO
As convenções coletivas estabelecem prazos para o pedido de demissão como forma de
preservar garantias dos professores. Por isso, se você pretende sair da escola onde leciona,
atenção: ainda é cedo para comunicar seu desligamento. Aguarde orientações do SINPRO
Santos.

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.

