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Atenção professor!
Já está no Sinpro
Santos o Caderno
Organizer, presente do
sindicato para todos
os professores
associados.

AUMENTO ZERO?
De um lado, reivindicações legítimas dos professores e funcionários das
escolas. De outro, a resposta provocativa dos patrões: ZERO de aumento
real nos salários.

“Fique atento: 3° Congresso de Pesquisa”

Venha receber o seu!
SINPRO SANTOS ENTRA COM AÇÃO
O Sindicato dos Professores de Santos e Região vai entrar com uma ação
pela correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Caderno Organizer

AUMENTO ZERO?
De um lado, reivindicações legítimas dos professores e funcionários das escolas. De outro, a resposta provocativa dos
patrões: ZERO de aumento real nos salários.
Na segunda rodada de negociação, 18/02, o Sieeesp voltou a optar pelo confronto. Fez pouco da pauta de
reivindicações apresentada pelos sindicatos e declarou que, neste ano, nada de ganho real, acima da inflação, para
os trabalhadores.
É injustificável. Afinal, as mensalidades escolares para 2014
subiram bem mais do que a inflação. Basta olhar o gráfico
que fizemos questão de mostrar na reunião: IBGE, Dieese e
Fipe atestaram que houve aumento em todos os níveis de
ensino!
Que fique bem claro mais uma vez: nós exigimos respeito à
categoria e seriedade nas negociações. É isso que se espera
na próxima rodada de negociação, dia 25/02.
Boletim Campanha Salarial n° 3 19/02/2014
Boletim Campanha Salarial n° 2 12/02/2014
Boletim Campanha Salarial n° 1 10/02/2014
Fonte: Fepesp

SINPRO SANTOS ENTRA COM AÇÃO PELA CORREÇÃO DO FGTS
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é corrigido pela Taxa Referencial (TR) mais 3% de juros
ao ano gerando uma perda significativa nos valores depositados em relação à inflação. Diante disso, e, após o anúncio
de algumas vitórias na Justiça no sentido de uma correção mais adequada do FGTS, o Sindicato dos Professores de
Santos e Região ingressará com uma Ação na Justiça representando seus mais de 1000 associados, evitando, assim,
que muitos procurem ingressar com ações individuais arcando com custos de uma ação demorada e com perspectivas
reduzidas de sucesso.
Sem criar expectativas, mas em atendimento à solicitação da categoria, a Diretoria autorizou seu
Departamento Jurídico com o apoio da FEPESP (Federação dos Professores de São Paulo) e seus filiados a defender os
interesses dos professores, evitando, assim prejuízos causados por ações individuais custosas e sem garantias.
Mais uma vez a Diretoria do Sindicato insiste na necessidade da sindicalização dos professores para que este
e demais direitos sejam conquistados e respeitados.
A DIRETORIA

O Sindicato dos Professores de Santos e Região oferece um novo serviço para o professor associado. Além
da Contagem de Tempo e Aposentadoria, o SINPRO SANTOS passa a agendar perícia médica diretamente
no INSS. Desta forma, o professor sindicalizado poderá poupar tempo e dificuldades junto ao Instituto,
agilizando o seu processo e garantindo com tranquilidade seus direitos.
Professor, não deixe de se associar ao Sindicato e aproveitar os benefícios e serviços oferecidos!

PARTICIPE DO 3° CONGRESSO DE PESQUISA
O Sindicato dos Professores de São Paulo está promovendo o 3° Congresso de Pesquisa no Ensino destinado
aos professores de educação infantil e fundamental I. O SINPRO SANTOS foi convidado a participar e está oferecendo
aos professores da baixada que queiram participar o translado gratuito.
Para garantir a sua vaga no translado (apenas para os professores associados ao sindicato) basta enviar
uma cópia do comprovante da inscrição pago até o dia 15 de abril para Cristiane Elias através e-mail
cristiane@sinprosantos.org.br. O Congresso acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2014.
O objetivo do evento é oferecer ao professor participante oportunidades de aprimoramento acadêmico - seja
no contato com os atuais estudos científicos na área, seja nos espaços de reflexão e debates – e também de capacitação
de sua prática docente, no acesso a novas propostas, idéias e ferramentas de trabalho.
O 3º CONPE vai discutir os desafios do ensino e da aprendizagem de crianças de 0 a 10 anos, as perspectivas
da formação polivalente do professor, a avaliação dos alunos, inclusão, políticas públicas, gestão, arte e educação, a
relação “cuidar, brincar, ensinar”, a transversalidade na educação infantil, o ensino da matemática e educação física.
Especialistas e pesquisadores na área terão a oportunidade de partilhar seus trabalhos na apresentação de
relatos de experiências e comunicações científicas. Todos que produzem estudos teóricos ou têm interesse neles estão
convidados a participar.
O evento terá uma novidade: o espaço Interlúdio, que
visa favorecer o debate e a formação de redes de colaboração.
Assim, os participantes poderão lançar novas ideias ou
aprofundar determinadas questões tratadas durante as
conferências, mesas-redondas, minicursos e ainda aquelas
levantadas nas
sessões
de
comunicação e
na
apresentação
de pôsteres.
O 3º CONPE é
parte do conjunto das atividades que o SINPRO-SP desenvolve com o
compromisso de valorizar o ofício docente, além disso, é um espaço
privilegiado de reflexão sobre os caminhos da Educação do país
diante das profundas mudanças na sociedade contemporânea.
Sua participação é muito bem-vinda!
Fonte: Sinpro SP

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE
SANTOS E REGIÃO

Avenida Ana Costa, 145. Santos –
11060-001
3234-1071/32349892

FIQUE ATENTO AO PRAZO
O translado é apenas para os professores
associados ao sindicato. Para garantir sua
vaga, envie uma cópia do boleto pago até o
dia 15 de abril para o e-mail
cristiane@sinprosantos.org.br

sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos

Horário de atendimento de segunda a sexta
das 8h às 17h.

