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De acordo com os artigos 15, 23, inciso I e 30,III, do Estatuto do Sindicato dos Professores de Santos e Região
– Sinpro Santos, combinados com o artigo 10 do Regimento Eleitoral do Estatuto , pelo presente Edital, faço
saber que nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2013, no horário das 7 às 21 horas, será realizada neste Sindicato
a eleição para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação e seus
respectivos suplentes. A votação se fará em urna instalada no Sindicato, à Av. Ana Costa, nº 145 – Santos São Paulo e urnas itinerantes, cujo número e roteiro constarão de aviso a ser afixado pela Comissão Eleitoral
na sede do Sindicato com a antecedência de 15 (quinze) dias das eleições, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 18 do Regimento Eleitoral do Estatuto.

Informo, ainda, que nos termos dos artigos 15 e 18 do Estatuto Social e artigo 12 do Regimento Eleitoral, a
inscrição das chapas concorrentes ocorrerá no período de 16 a 26 de agosto. O requerimento de registro de
chapa deverá obedecer ao disposto no parágrafo 2º do artigo 12 do Regimento Eleitoral do Estatuto . A
Secretaria eleitoral funcionará na sede do Sindicato, nos dias úteis no período das 08h às 17h, e estará à
disposição dos interessados para prestar informações concernentes ao processo eleitoral e ao recebimento das
chapas.
Caso não seja obtido o quórum estatutário, conforme artigo 20 do Regimento Eleitoral, nos dias acima
mencionados, a eleição será prorrogada automaticamente até que este venha a ser alcançado nos 05
(cinco) dias seguintes, nos termos do artigo 21 do Regimento Eleitoral do Estatuto. Caso, ainda assim, não
seja obtido o referido quórum, nova eleição será realizada nos dias 28, 29, e 30 de outubro de 2013, com
quórum mínimo de 30% conforme artigo 21 - Parágrafo 2º do Regimento Eleitoral do Estatuto. Em caso de
empate entre as chapas mais votadas, será realizada nova eleição 15 (quinze) dias depois, no horário das 07 às
21 horas, limitada a votação às chapas em questão, de acordo com o artigo 26 do Regimento Eleitoral.
Santos, 15 de agosto de 2013.
Maricir Fialho Macedo de Almeida
RG 4.541.510
CPF 506.524.358-15
Presidente

_____
Edital de Convocação no Jornal Folha de São Paulo
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O PL 4330 está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Conheça os deputados que decidem e
escreva pra eles. Fale com os deputados sobre a terceirização e pergunte qual a posição deles sobre o PL 4330.
Abaixo, está a bancada paulista da CCJ na Câmara dos Deputados. Clique para conhecer cada um deles e
também para ver o e-mail.
Titulares
Antonio Bulhões (PRB/SP)
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP)
Cândido Vacarezza (PT/SP)
Delegado Protógenes (PCdoB/SP)
João Paulo Cunha (PT/SP)
José Genoino (PT/SP)
José Mentor (PT/SP)
Márcio França (PSB/SP)
Paulo Maluf (PP/SP)
Ricardo Berzoini (PT/SP)
Roberto Freire (PPS/SP)
Vicente Cândido (PT/SP)
William Dib (PSDB/SP)
Suplentes
Alexandre Leite (DEM/SP)
Beto Mansur (PP/SP)
Carlos Sampaio (PSDB/SP)
Eli Correa Filho (DEM/SP)
João Dado (PDT/SP)
Luiza Erundina (PSB/SP)
Paulo Teixeira (PT/SP)
Ricardo Tripoli (PSDB/SP)
Saiba mais:
Reforma trabalhista desonesta
Fonte: FEPESP

A Revista Fórum está disponibilizando o exemplar
“Edição Especial #BR JUNHO, 2013”.
Exclusivo: Internacionalização do Ensino Superior.
Para o professor (a) interessado (a) em receber a
revista, entre em contato através do e-mail
(imprensa@sinprosantos.org.br) ou pelo telefone
3234-1071 / 3234-9892, informando o endereço a ser
entregue.
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Documento assegura direitos dos professores, desde o momento da contratação.
A Convenção Coletiva de Trabalho 2013-2014 dos professores do ensino superior está em vigor. O
documento foi assinado pela Fepesp, representando o Sinpro Santos, e pelo sindicato patronal
(Semesp).
A Convenção tem efeitos retroativos a março deste ano e garante os direitos da categoria até fevereiro
de 2015. Em breve o texto integral estará no site do Sinpro Santos de maneira a facilitar a consulta.
As últimas semanas foram usadas pela Fepesp e Semesp para adequar a redação das diversas
cláusulas. As Convenções estão depositadas no Ministério do Trabalho.
Cláusulas econômicas
Em relação às questões econômicas, a Convenção traz o reajuste de 6,52% a partir de março de 2013,
que já havia sido definido pelo Comunicado Conjunto assinado durante a Campanha Salarial.
No ano que vem, está definido reajuste salarial em março, repondo a inflação integral acumulada,
mais 1% de ganho real. Se a inflação medida for superior a 6,5%, o pagamento da diferença (o que
exceder este índice) deverá ser negociado entre o Sinpro Santos e o Semesp.
A nova Convenção conseguiu cravar participação nos lucros ou abono de 24% para todos os
professores do ensino superior, que deve ser paga em 2014, até outubro.
Entre as cláusulas sociais que constavam na Convenção anterior e foram mantidas estão: garantia
semestral de salários, recesso de 30 dias, hora-atividade e estabilidade na pré-aposentadoria, entre
outras.
Mais negociações
A assinatura da Convenção Coletiva não encerra as conversações com o sindicato patronal. Questões
como a hora-tecnológica, trabalho dos tutores, adicional por titulação e piso salarial dos professores,
voltam à mesa de negociações. Esses temas constavam da Campanha Salarial, mas sua discussão não
foi concluída.
A ideia de dar continuidade às conversações durante 2013 e 2014 segue um novo modelo de
negociação. O debate prossegue sem ter que esperar a próxima campanha para repor as bandeiras da
categoria na mesa.
EM 13/08, A FEPESP, REPRESENTANDO O SINPRO SANTOS, E O SEMESP ASSINARAM
UM COMUNICADO CONJUNTO QUE DISCIPLINA O RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (leia aqui).
Fonte: FEPESP
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Mais de 150 delegados de todo o estado participaram do 8° Congresso da Fepesp, no Hotel Braston, em São Paulo.
O evento elegeu a nova diretoria da entidade e debateu temas importantes para a categoria como a terceirização e
as perspectivas de organização dos trabalhadores em educação do setor privado. O 8° Congresso aconteceu entre
os dias 16 e 18/08 e levou o nome do Professor Ildefonso Paz Dias, falecido em abril e que foi presidente do
Sinpro Santos e diretor da Federação. A chapa única "Enfrentando Novos Desafios" reconduziu Celso Napolitano
à presidência da Fepesp para a gestão de 2013-2017. A nova diretoria eleita tomou posse imediatamente.
Veja a lista com a nova diretoria eleita:
Celso Napolitano, do Sinpro São Paulo
Luiz Antonio Barbagli, do Sinpro São Paulo
Neizy Martins de Oliveira Cardoso, do Sinpro Jundiaí
Mauricio Francisco Ceolin, do do Sinpro Campinas e Região
Claudio Jorge, do Sinpro Campinas e Região
Carlos Virgilio Borges, do Sinpro Campinas e Região
Aloisio Alves, do Sinpro ABC
José Jorge Maggio, do Sinpro ABC
Eduardo Teixeira, do do Sinpro ABC
Fabio Luís Pereira, do Sinpro Sorocaba e Região
Eduardo Cezar da Silva, do Sinpro Guapira
Odair Lanzoni, do Sinpro Valinhos e Vinhedo
Juan Francisco Amaral Ramos, do Sinpro Guarulhos
Sérgio de Assis Ferreira, do Sinpro Rio Preto
Jovino Araújo de Souza, do Sinpro São Carlos
Ailton Fernandes, do Sinpro São Paulo
Vera Lúcia Gorron, do Sinpro Unicidades
Paulo José Nobre, do Sinpro Campinas e Região
Conceição Aparecida Fornasari, do Sinpro Campinas e Região
Samuel Cristiano Fávero, do Sinpro Jaú
Sebastião Clementino da Silva, do Sinpro Bauru e Região
Silvia Celeste Barbara, do Sinpro São Paulo
Mauro Ailton Puerro, do Sinpro Guarulhos
Jeferson Campos, do Sinpro Taubaté e Região
Rubens Gonçalves Aniz, do Sinpro Osasco e Região
Onassis Matias Xavier, do Sinpro Osasco e Região
Nelson Bertarello, do Sinpro ABC
Walter Alves, do Sinpro Santos e Região
Gentil Gonçales Filho, do Sinpro Vales
Nelson Valverde Dias, do Sinpro ABC
Antonio Dias de Novaes, do Sinpaae Ribeirão Preto e Região
Ademir Rodrigues, do Sintee Presidente Prudente e Região
Regina Helena Fernandes, do Sinteee Franca
Membros do Conselho Fiscal:
José Renato Prado Pozzobon, do Sinpro Osasco e Região
Sandra Baraldi Pereira, do Sinpro Jundiaí
Wellington Caetano Gennari, do Sinpro São Paulo
Douglas Elias Ferreira, do Sinpro Jacareí
Luiz Carlos Custódio, do Sinpro Araçatuba e Birigui
Alcides Alves dos Santos Jr, do Sinpro Valinhos e Vinhedo
Fonte: FEPESP

EDIÇÃO 83

23 DE AGOSTO DE 2013

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.

