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Carta do SINPRO SANTOS sobre o calendário escolar divulgado pelo SESI-SP para 2013. 

Segue abaixo a Carta para os Professores do SESI: 

Aos professores do SESI, 

O SESI está apresentando aos professores uma proposta de calendário escolar para 2013. Nele está previsto 

o uso de cinco dias do recesso, em julho, para um novo Saber em Ação. 

O recesso é um direito previsto no Acordo Coletivo, com duração de 30 dias, durante os quais ninguém pode 

ser chamado para nenhuma atividade. 

Excepcionalmente, em 2012, os professores autorizaram o uso de cinco dias para o Saber em Ação. Em 

momento algum, deram carta branca para que isso se repetisse nos anos seguintes. 

A manutenção dos 30 dias de recesso foi ratificada pelos mais de dois mil professores do SESI reunidos no 

Conexão Fepesp, em 24/10. 

Qualquer mudança no Acordo Coletivo tem que ser discutida na Campanha Salarial e aprovada pelos 

professores. E eles já mostraram que não pretendem abrir mão desse importante direito. 

 

Fonte: FEPESP 
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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. 

 

Compartilhe conosco! 

 

http://sinprosantos.org.br/site/index.php/sindicalize-se.html
http://sinprosantos.org.br/site/index.php/denuncias.html
http://www.facebook.com/sinpro.santos?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/pages/Sinpro-Santos/279347768786423
http://twitter.com/#!/sinprosantos
http://www.sinprosantos.org.br/site/index.php/mural.html

