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5 de abril é o último dia para que as escolas efetuem o pagamento dos salários já
reajustados referente ao mês de março.
Para os professores da Educação Básica o reajuste é de 8,52% (comunicado conjunto) e
Ensino Superior a antecipação é de 6,52% (comunicado conjunto).
Se a escola em que trabalha não pagou o reajuste, ligue imediatamente para o sindicato ou
denuncie através do site. Não precisa de identificação, informe apenas o nome e endereço da
escola e CNPJ para que possamos providenciar a imediata convocação da escola e assim,
tomar as devidas providências jurídicas caso a irregularidade não seja sanada.
Além disso, fique atento à possibilidade na Educação Básica do reajuste ser acrescido de
mais 2,0%, assim, a escola não precisará pagar 24% de Participação nos Lucros em outubro
de 2013.
Em caso de dúvidas sobre a composição de seu salário, pagamentos incorretos de hora
atividade e Descanso Semanal Remunerado e, principalmente, Piso Salarial (consulte aqui os
pisos vigentes) escreva para nós e procuraremos esclarecer.
Consulte a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, nela você encontrará os demais direitos
de nossa categoria.

Denuncie, participe e se sindicalize.

Sindicato dos Professores de Santos e Região
Mudar Juntos

EDIÇÃO 63

05 DE ABRIL DE 2013

Em continuidade ao processo de mudanças iniciadas desde 2011, a Diretoria do Sindicato dos
Professores de Santos e Região convida os professores associados a participarem das
Assembleias que irão tratar da prestação de Contas do ano de 2012 e da Alteração Estatutária.
As Assembleias ocorrerão no dia 6 de abril de 2013 a partir das 8 horas no Espaço Sinapsi
Livre na Rua Júlio Conceição - 255, local mais preparado para os trabalhos. Trata-se de um
momento importante no processo de democratização do Sindicato preocupado com os
enormes desafios que se apresentam à nossa categoria.
Consulte os editais abaixo:
Edital de Prestação de Contas 2012
Edital Estatuto

DATA: 6 DE ABRIL
HORA: 8 HORAS
LOCAL: ESPAÇO SINAPSI LIVRE - RUA JÚLIO CONCEIÇÃO, 255 ENCRUZILHADA

As instituições de ensino superior deverão aplicar o reajuste de 6,52% - a título
de antecipação salarial – nos salários de março de seus professores, tal como
previsto na proposta aprovada pela assembleia no Sinpro Santos, no último dia 25.
Acesse aqui o Comunicado Conjunto

Sinpro Santos
Mudar Juntos
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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
irregularidades e desrespeito aos direitos e às
condições de trabalho dos professores.

