Edição 10 – Março de 2012

Professores do Sesi/Senai têm assembleia com falta abonada em 16/3 (sexta-feira) às 10 horas no
SINPRO-SANTOS localizado na Av. Ana Costa, 145 – Santos, SP.
A falta abonada para comparecimento é garantida pelo Acordo Coletivo de Trabalho. Participe! Não
fique de fora!

Rodada de negociação na educação básica é transferida
A pedido das entidades patronais, a rodada de negociação prevista para o dia 07/03, foi transferida
para o dia 13/03. Até lá, todos os indicadores de inflação já terão sido divulgados e o eixo central da
discussão deve ser o reajuste salarial de 2012.
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SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS , BAIXADA E LITORAIS NORTE E SUL

Av. Ana Costa, nº 145 - Santos/SP – Tel.: 3234.1071 – 32349892-Fax: 3223.1506
www.sinprosantos.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os professores do Sistema Sesi e Senai , do
Município de Santos e Cubatão, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 16 de
março de 2012, às 09 (nove) horas, em primeira convocação, à Avenida Ana Costa, 145 – Santos,
sobre a seguinte Ordem do Dia:
♦ Deliberação sobre proposta de reajuste salarial;
♦ Autorização para instaurar eventual dissídio coletivo ou arbitragem;
♦ Encaminhamentos e formas de luta com o objetivo de alcançar as reivindicações da
categoria, em caso de rejeição da proposta patronal;
♦ Estado permanente de assembleia.

Não havendo, na hora acima, número legal de presentes, a Assembleia será realizada às 10(dez)
horas no mesmo dia e local, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.
Santos, 12 de março de 2012.
Prof. Ildefonso Paz Dias
Presidente
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Donos de escola desrespeitam negociações
Na segunda rodada de negociações da educação básica, realizada em 28/2, os sindicatos retomaram as
discussões sobre as cláusulas sociais. Foram debatidas novas reivindicações e mudanças de redação
cláusulas já existentes na convenção.
Os patrões querem incluir na convenção a possibilidade de as escolas compensarem as emendas de quatro
feriados nacionais e mais três municipais.
Os donos de escola também propuseram a extinção das cláusulas de indenizações adicionais – por tempo de
serviço e por idade – em caso de demissão, já que o aviso prévio proporcional está instituído em lei desde
outubro de 2011. O tema continua em discussão nas próximas reuniões.
Algumas reivindicações dos professores, no entanto, prometem avanços: a extensão da licença-maternidade
a homoafetivos do sexo masculino ou pais solteiros. Elas voltam a ser discutidas na próxima rodada de
negociações que também deverá iniciar o debate das cláusulas de natureza econômica: reajuste salarial,
PLR e pagamento da hora tecnológica.
Sesi/Senai
A segunda rodada de negociação com o Sesi e Senai também estava marcada para o dia 28, mas acabou
sendo cancelada por iniciativa patronal, o que irritou os professores.
Como os acordos do Sesi e do Senai têm validade bianual, com as cláusulas sociais garantidas, ficaram
pendentes para 2012 apenas as cláusulas de natureza econômica, incluindo o reajuste salarial.
Os representantes patronais querem marcar nova rodada de negociação apenas daqui a duas semanas, em
uma atitude de desrespeito com a categoria.
Os professores do Sesi e do Senai realizam assembleia no SINPRO-SP no dia 14/3, às 9 horas, com o
objetivo de discutir medidas contra a morosidade dos patrões e pressioná-los a negociar. A assembleia terá
a falta abonada.
Acompanhe o noticiário no blog da campanha: averdadenoensinoprivado.org.br

Professor, fique atento à convocação para assembleia do Ensino Básico.

Congresso Educar – Feira Internacional de
Educação.
Variedade, Inovação e Qualidade
Tudo isso e muito mais você só encontra na
Maior Feira Educacional da América Latina.
IMPORTANTE: PROFESSOR
SINDICALIZADO TEM DESCONTO!
Acesse: futuroeventos..com.br/educar
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Homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Em 1910 aconteceu a primeira conferência internacional sobre a mulher em Copenhague, dirigida
pela Internacional Socialista, e assim foi estabelecido oficialmente o Dia Internacional da Mulher,
sendo comemorado no dia 8 de março. Essa data foi adotada para lembrar as conquistas sociais,
políticas e econômicas que as mulheres alcançaram, e também a discriminação, violência a que
muitas delas ainda são submetidas em todo o mundo!
Neste dia 8 de março, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, faremos uma pequena
homenagem à vocês. Pensando em uma forma de homenageá-las, porque não citar uma militar
brasileira e heroína da Guerra da Independência, Maria Quitéria, e a nossa presidente Dilma
Rousseff, para representar todas as mulheres brasileiras, lutadoras e competentes, inteligentes e
trabalhadoras? Essas duas mulheres, são a prova de que o “sexo frágil” como é titulado, não é tão
frágil assim.
Mulheres, personalidades honradíssimas
Temos nós, orgulho em tê-las
Mãe, amada, irmã.. amiguíssimas
Impossível não percebê-las
Desde as meigas, às extremistas,
Não há quem possa vencê-las
Como mãe, semeia esperança
Como irmã, espalha fervor
Se esposa, há perseverança
Se sofrida, nos causa dor
Se trabalhadora, emite confiança
Mas em tudo, cultiva amor.
Mulher, símbolo da vida,
Imagem da perfeição
Tantas vezes abatida

Por causa da traição
De alguém que, “enlouquecida”
Entregou seu coração.
Com palavras vim demonstrar,
Da humanidade a gratidão
Tu mereces compartilhar
De toda realização,
Pois está sempre a participar
Do que enaltece uma nação.
Independente do nome
Que você recebeu,
É a maior demonstração
De beleza, garra, amor.. fé
Por tudo isso você conquistou
O Dia Internacional da Mulher!

Parabéns Mulheres, pelas conquistas e assim hoje, comemorando essa vitória!
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Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012
A “Agenda do Professor 2012” foi feita especialmente para a organização do
professor. Ela tem como tema as antigas civilizações das Américas e contém
diversas informações e fotos sobre estes importantes povos a cada mês.
A agenda também tem um espaço especifico para você colocar seus horários de aula,
fazer seu planejamento salarial e anotações diversas. Além disso, uma seção com
importantes orientações sobre os direitos e as relações de trabalho dos professores.
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, Vamos mudar juntos!

DENÚNCIA
Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em que
você ensina. Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie.
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 . Clique nos links abaixo
Facebook
Twitter

Convênios

