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Diante da falta de sensibilidade dos Mantenedores do Colégio Itá, os professores foram convocados no dia 06
de outubro (sábado) às 9h30 na Sede do Sindicato, localizado na Av. Ana Costa, 145, para participar,
discutir e deliberar sobre os novos encaminhamentos na direção do fim das inúmeras irregularidades
praticadas pela Instituição. Terão a oportunidade, também, de discutir os resultados da mediação realizada no
dia 03 de outubro (quarta-feira) no Ministério Público do Trabalho. O Sindicato aguarda todos os professores
do Colégio ITÁ na certeza de que a união permitirá e garantirá o cumprimento integral de nossos direitos.
Segue o Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária:

SINPROSANTOS – SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS
BAIXADA E LITORAIS NORTE E SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os PROFESSORES do COLÉGIO ITA – Organização
Educacional Limitada, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06 de outubro de
2012 às 9h30min(nove horas e trinta minutos), em primeira convocação, à Av. Ana Costa, 145 – Santos, a
fim de analisarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:




Resultados na Audiência do Ministério Público do Trabalho;
Análise e deliberação sobre eventuais medidas jurídicas e políticas.
Deliberação sobre a proposta de Greve.

Não havendo, na hora acima, número legal de presentes, a Assembleia será realizada às 10 horas no mesmo
dia e local, em segunda convocação com qualquer número de presentes.
Santos, 03 de outubro de 2012.

Ildefonso Paz Dias
Presidente
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As escolas têm até o dia 15 de outubro para pagar os 24% da PLR ou abono, como
determina na convenção coletiva da educação básica em vigor. Comunicado conjunto assinado
nesta semana pela FEPESP e os sindicato patronal dá todas as orientações para que as escolas
façam o pagamento corretamente.
Têm direito à PLR/abono todos os professores que estiverem contratados pela escola, mesmo
aqueles em licença remunerada, licença-maternidade (por gravidez ou adoção) ou licença
médica, esta última em prazo inferior a seis meses.
O percentual de 24% deverá ser calculado sobre o salário mensal bruto.
Fonte: FEPESP

Professores do Sesi que trabalharem nas eleições de domingo terão dois dias de descanso.
Essa folga não precisa ser imediata: ela poderá ser gozada até o final do ano letivo. Os dias
devem ser escolhidos em comum acordo com a direção da escola.
Essa decisão surgiu de uma proposta feita pela Fepesp e sindicatos e aceita pelos
representantes do Sesi na reunião da Comissão de Acompanhamento, realizada em São Paulo,
no dia 02/10.
Se houver informação em contrário, ela não é válida. A Fepesp já entrou em contato com o
Sesi para que a decisão acordada na Comissão de Acompanhamento seja divulgada nas
unidades escolares.
Fonte: FEPESP
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Muitas escolas particulares vão emendar a segunda-feira, 15 de outubro, Dia do Professor,
com o feriado do dia 12, a sexta-feira anterior. São 4 dias: uma sexta, o sábado e o domingo, e
a segunda- feira. Em perspectiva, num semestre tão carregado, um merecido descanso numa
data apropriada.
Em algumas delas, no entanto, nem bem os professores saboreiam a notícia do feriado
prolongado, vem a informação de que o descanso será compensado em algum sábado futuro. É
uma lógica esquisita: os professores merecem a emenda, mas são punidos com trabalho
extraordinário justamente por isso?
Se a escola onde você leciona está entre aquelas que pretendem compensar a folga extra da
segunda-feira, reclame e organize seus colegas com esse mesmo objetivo. Dia do Professor
não é para ser compensado; é para ser comemorado.
Fonte: SINPRO-SP

05 de outubro é o Dia Mundial dos Professores. A data, criada pela UNESCO em 1994, tem
como objetivo celebrar os professores e destacar o valor de seu ofício. O tema de 2012, aliás, é
um imperativo que busca dar ainda mais força a essa ideia: “Apoie seus professores!”.

Em um momento em que a carreira docente perde status em várias partes do mundo, o
propósito é justamente chamar a atenção para a importância dessa profissão, não apenas em
benefício dos próprios professores e dos alunos, mas para toda a sociedade.
A educação oferece a promessa de melhor qualidade de vida. No entanto, não há boa educação
sem professores competentes e motivados. De acordo com a UNESCO, os docentes estão
entre os fatores fundamentais para manter as crianças na escola e influenciar seu aprendizado.
Eles auxiliam os alunos a pensar criticamente a processar as informações de várias fontes e
trabalhar cooperativamente.
Confira no site oficial do Dia Mundial dos Professores as informações, fotos e mensagens
enviadas.

Fonte: SINPRO-SP
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Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012
A agenda 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.

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.
Facebook e Twitter

NOVIDADES

