EDIÇÃO ESPCIAL

18 DE MARÇO DE 2013

Os sindicatos que integram a Fepesp convocam os professores de ensino superior e do Sesi e
do Senai para assembleia da Campanha Salarial 2013. Na pauta, um balanço das
negociações e discussão sobre as diretrizes da Campanha.
No Sesi e Senai, os professores têm garantido abono de falta para reunir-se em assembleia no
dia 28/03, 5ª feira. A Fepesp já fez a comunicação ao Sesi e o Senai. O ponto será abonado
mediante atestado fornecido pelos sindicatos.
DATA: 28 DE MARÇO

HORA: 9 HORAS
LOCAL: AV. ANA COSTA, 145 - SEDE DO SINPRO SANTOS
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Nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2013, o Sindicato dos Professores de São Paulo (SINPRO-SP) promove o 2º
Congresso de Pesquisa do Ensino, enfatizando agora a área das Ciências Naturais e da Biologia.
Durante o evento, especialistas e pesquisadores, que têm como objeto de estudos o desafio do ensino e do
aprendizado nessas disciplinas em todos os níveis escolares, apresentarão e submeterão o resultado de seu
trabalho ao debate com os participantes. O encontro também contará com a apresentação de relatos de
experiências e comunicações científicas.
O Congresso é parte do conjunto das atividades que o Sindicato desenvolve, visto seu compromisso de
entidade representativa da nossa categoria. O objetivo é aproximar a produção acadêmica do cotidiano dos
professores e, a partir de uma melhor qualificação, assegurar a dignidade e a qualidade do nosso trabalho.
Convidamos a todos que produzem, ou tenham interesse, em conteúdos acadêmicos acerca de temáticas como
Ciências ou de Biologia, questões teóricas ou conceituais sobre essas disciplinas, a participarem do
Congresso.
Aos professores de Santos e região que queiram participar do Congresso, favor ligar no 3234-3006 e tratar
com Eliane para mais informações.
Inscrições pelo site, até 17 de maio de 2013.
No evento, no dia 23 de maio de 2013.
Outras informações, acesse: www.sinprosp.org.br/conpeb
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NOVIDADES

Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2013
A agenda é feita por professores e para professores, tem a cara da nossa categoria do
começo ao fim. Além do caderno de uso diário, há a sessão de Direitos, um guia
indispensável para professores de Educação Básica e Ensino Superior. São dezessete
temas, com orientações e dicas que vão desde a admissão do professor até a sua saída
do local em que leciona. Para os professores sindicalizados a agenda já está à
disposição para ser retirada aqui no sindicato. – Av. Ana Costa, 145, em Santos Para os demais professores, ao se sindicalizarem receberão também este
instrumento de organização feito especialmente para a categoria. Então, não
deixe de se sindicalizar. A união é importante para manter a força do Sindicato.
Vamos mudar juntos.

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
quaisquer atos de violência sofridos em sala de
aula ou no interior da escola.

