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A troca da operadora do plano de saúde Sesi e Senai continua repercutindo em protestos e
preocupações dos professores e funcionários não-docentes do Sesi e Senai.
Desta vez, os professores do CE 388 (Lauzanne Paulista) enviaram uma carta ao presidente da
Fiesp, Paulo Skaf. O texto, assinado por todos os docentes, compara os serviços entre a antiga e a
atual operadora e pede que a mudança seja revista.
Também o abaixo assinado disponível na internet tem recebido, além das
assinaturas, reclamações graves contra a Unimed. As queixas também estão chegando
diariamente a muitos sindicatos.
Você acha que o empregador pode dispor da saúde dos empregados desse jeito? Então, assine a
petição pública você também!
Fonte: FEPESP

A convenção coletiva da educação básica, assinada em 2012, define a fórmula para o cálculo do
reajuste salarial de 2013. O índice será o resultado da média aritmética dos índices inflacionários
acrescida de 2%, a título de aumento real.
Para o cálculo ainda é preciso aguardar os índices referentes à inflação de fevereiro, que faltam
para a composição da média na data-base da categoria (março 2012 a fevereiro de 2013).
Os percentuais de fevereiro apurados pelo ICV-DIEESE, INPC-IBGE e IPC-FIPE devem ser
divulgados no início do próximo mês. Tão logo o SINPRO SANTOS tome conhecimento dos
índices, comunicará aos professores.
O reajuste da educação básica deverá ser aplicado nos salários de março com recebimento no
quinto dia útil, ou seja, 05 de abril de 2013. Além disso, os demais direitos da categoria estão
assegurados até fevereiro de 2014.
Fique atento, denuncie irregularidades e desrespeito aos nossos direitos.
Para fortalecer o SINPRO SANTOS, SINDICALIZE-SE.

EDIÇÃO 57

22 DE FEVEREIRO DE 2013

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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O Sinpro Santos começa a distribuir aos professores de Ensino Superior e professores do SESI e SENAI os
primeiros materiais informativos da Campanha Salarial 2013. São dois boletins – um para cada segmento que detalham as reivindicações e os desafios das negociações, que começam em fevereiro.
Além dos periódicos impressos, a categoria vai contar com o Blog da Campanha, que será lançado em
fevereiro. Nele, os professores poderão interagir e ter acesso a notícias sempre atualizadas e receber boletins
ao final de cada rodada de negociação.
Coordenada pela Fepesp, a Campanha Salarial envolve o Sinpro Santos e outros vinte e três sindicatos, que
representam quase 90% de todos os professores da rede privada no Estado de São Paulo.
As negociações deste ano abrangem apenas o ensino superior e o Sesi e Senai. Na educação básica, a
Convenção Coletiva foi assinada por dois anos e o reajuste em 2013 já está garantido: reposição da inflação,
2% de aumento real e 24% de Participação nos Lucros.
Reivindicações
Reposição integral da inflação, aumento real de 3% e participação nos lucros ou resultados compõem as
principais reivindicações salariais. No âmbito das condições de trabalho e direitos coletivos, as pautas são
diferentes e procuram responder às questões específicas de cada segmento da categoria.
A pauta dos professores de ensino superior, por exemplo, prevê remuneração pelo uso de novas tecnologias na
educação, regulamentação da aula a distância e adicional por titulação, entre outras.
Já no Sesi e Senai, os professores querem pagamento pelo trabalho extraclasse e condições para a sua
execução, plano de carreira e recesso de trinta dias, sem convocação para cursos e atividades.
Todas as propostas foram definidas pelos professores, em assembleias realizadas no final de 2012 nos vinte e
quatro sindicatos que integram a Fepesp. As deliberações foram depois integradas e deram origem às pautas
que agora serão apresentadas aos patrões.

Boletim da Campanha Salarial 2013
Superior Sindical
Sindical Sesi e Senai

EDIÇÃO 57

22 DE FEVEREIRO DE 2013

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.

