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As férias dos professores são coletivas, com duração de 30 dias corridos e gozadas em julho.
Os professores não podem ser convocados para trabalhar e não podem ser demitidos nesse
período.
Veja o que determinam as convenções coletivas de trabalho:
FÉRIAS - EDUCAÇÃO BÁSICA
FÉRIAS - ENSINO SUPERIOR
Importante: os professores do Sesi e do Senai têm calendário específico de férias, previsto nos
respectivos acordos coletivos de trabalho.
Fonte: SINPRO-SP

Delegados se reunirão em São Paulo para discutir a organização dos trabalhadores em educação, entre
outros temas. Será realizado entre os dias 16 e 18 de agosto, em São Paulo, o 8º Congresso da
Fepesp.
Entre os objetivos do evento, está discutir a organização dos trabalhadores em educação da rede
privada, fazer um balanço da gestão 2010-2013 e eleger a diretoria da entidade. Neste ano, o evento
leva o nome do presidente do Sinpro Santos e diretor da Fepesp, Ildefonso Paz Dias, falecido em
16/04.
Participarão do Congresso os delegados eleitos nas assembleias dos sindicatos, entre os professores
ou auxiliares de administração escolar filiados. O edital de convocação do 8º Congresso, publicado
em 24/05, pode ser lido aqui.
Fonte: FEPESP
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A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou para 13 de agosto a votação do projeto
de lei que regulamenta o trabalho terceirizado no país, o PL 4330/04.
O adiamento se deve ao acordo de estender o prazo de negociação em mesa quadripartite –
formada por representantes do governo, legislativo, empregados e empregadores – para que se
tente chegar a um consenso sobre o texto final do projeto.
Trabalhadores acompanham, com muita atenção, o andamento do PL 4330/04 devido às
ameaças que podem representar a seus direitos.
Entre os pontos que preocupam no projeto está a questão da responsabilidade da empresa
contratante em relação às obrigações trabalhistas. O grande risco é que tal projeto, se
aprovado,
possa
ampliar
os
mecanismos
de
precarização
do
trabalho.
Outro ponto, de grande divergência entre os representantes dos trabalhadores e dos
empresários, é sobre a abrangência, ou seja: se a terceirização deve valer apenas para as
atividades-meio da empresa ou pode atingir também a atividade-fim.
Alvo no Dia nacional de luta
O PL 4330/04 foi um dos principais alvos de protestos no dia nacional de luta que ocorreu em
11 de julho, com manifestações em defesa da pauta da classe trabalhadora, do
desenvolvimento do país, distribuição de renda, cidadania a justiça social.
Com informações da Agência Câmara e Agência Diap
Fonte: SINPRO-SP

 CONTEE lança nota pública contra a terceirização
Documento expressa posição das 7 federações - inclusive a Fepesp - e 77 sindicatos filiados à entidade.
Fonte: Fepesp
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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.

