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Como já é de conhecimento amplo dos professores de Santos e Região, nos dias 7,8 e 9 de
outubro de 2013 ocorrerá à eleição para a renovação da diretoria do SINPROSANTOS. Será
um momento importante de participação dos sócios e de toda a categoria num momento de
mudanças profundas no órgão de representação dos anseios e direitos dos professores.

Em atendimento ao estabelecido no Estatuto do Sindicato em seu Regimento Eleitoral, a
Comissão Eleitoral recepcionou uma única chapa concorrente às eleições, cujos componentes
estão em uma lista afixada na sede do Sindicato (em breve, a Chapa concorrente irá se
apresentar aos associados).
Diante disso, caberá à direção deste Sindicato preparar a eleição para que ela ocorra de
maneira tranquila, transparente e democrática, sempre em respeito ao Estatuto e de acordo
com os interesses da categoria.
Informamos, ainda, que todo o processo, ou seja, locais das urnas, horários de votação e
demais esclarecimentos estarão em nosso site e nos boletins eletrônicos.

Pedimos para que os professores sindicalizados informem os colegas e participem do processo
discutindo nas salas dos professores e contribuindo com sugestões aos concorrentes à direção
do Sindicato.
A força do SINPROSANTOS está na mobilização, participação e atuação dos professores.
SinproSantos
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Em entrevista à Rádio Estadão, o professor Celso Napolitano, presidente da Fepesp, criticou a
compra da FMU pelo grupo americano Laureate, que controla a Anhembi-Morumbi.
Ele afirmou que a educação superior tem se mostrado um negócio atrativo em grande parte
pelas políticas de financiamento adotadas pelo governo. O Prouni, por exemplo, permite que
as instituições troquem impostos por bolsas de estudo. "É como se eu pudesse pagar em aulas
o meu imposto de renda", afirmou Napolitano. "O Fies também garante um mercado cativo,
com receita certa, já que o pagamento da mensalidade está garantido pela CEF, sem nenhum
questionamento sobre o valor cobrado", completou.
Do ponto de vista da educação, a concentração no ensino superior é uma tragédia, pois essas
aquisições estão sendo feitas por fundos de investimentos que não têm nenhum compromisso
com a educação, mas apenas o lucro. "Se daqui a alguns anos, o controle do MEC aumentar e
não for possível manter a rentabilidade, esses grupos vão embora", afirmou Napolitano.
Ouça aqui a íntegra da entrevista de Celso Napolitano, feita em 23/08.

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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* Texto atualizado em 23/08/2013
As novas Convenções Coletivas de Trabalho 2013-2014 dos professores do ensino superior estão assinadas.
Os documentos têm efeitos retroativos a março deste ano e garantem os direitos até fevereiro de 2015. O texto
integral está no site da Fepesp (veja abaixo).
As últimas semanas foram usadas pela Fepesp e Semesp (sindicato patronal) para adequar a redação das
diversas cláusulas. As Convenções estão depositadas no Ministério do Trabalho.

Cláusulas econômicas
Em relação às questões econômicas, as Convenções trazem o reajuste de 6,52% a partir de março de 2013, o
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 a Fepesp e o Semesp.
As novas Convenções conseguiram cravar participação nos lucros (PLR) ou abono de 24% para todos os
professores e trabalhadores não docentes do ensino superior, que deve ser paga em 2014, até outubro.
Para os auxiliares, outras duas mudanças importantes: o piso sobe para R$ 850,00 e, a partir de março do ano
que vem, será pago vale-refeição de R$ 10,00 para quem recebe até R$ 960,00.
Entre as cláusulas sociais que constavam na Convenção anterior e foram mantidas estão: garantia semestral de
salários, recesso de 30 dias, hora-atividade (para professores) e estabilidade na pré-aposentadoria (para
auxiliares e docentes), 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.
Veja mais:
Íntegra da Convenção Coletiva 2013/2014 - professores do ensino superior
Comunicado Conjunto Fepesp Semesp, de 21/08/2013
Fonte: FEPESP
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O projeto de lei 4.330/04, que pretende regulamentar a terceirização no país, pode ser votado
pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados na terça-feira.
A proposta, se aprovada, terá consequências para as mais diferentes categorias, determinando
a precarização das relações de emprego e ameaçando conquistas históricas dos trabalhadores.
Como já informou reportagem da Revista GIZ, o projeto atua para modificar questões
importantes e abrir o caminho para situações como: obrigar o trabalhador a assumir a condição
de pessoa jurídica, para que possam então ser requisitados os serviços da nova empresa
formada. Também permitir a terceirização das atividades-fim (específicas), e não mais apenas
de atividades-meio, como estabelece atualmente a Súmula 331 do Tribunal Superior do
Trabalho. Além disso, definir apenas a responsabilidade subsidiária do contratante do serviço,
afastando a perspectiva de responsabilidade solidária, na hipótese de descumprimento dos
direitos trabalhistas e previdenciários, por parte do empregador.
O Sindicato volta a alertar sobre as ameaças que tal projeto de terceirização representa para os
trabalhadores e ressalta a importância do engajamento dos professores na luta contra a
proposta. Veja aqui, a lista de e-mails dos deputados que compõem a Comissão de
Constituição e Justiça, onde PL 4.330/04 será analisado no próximo dia 3, caso os
parlamentares não anunciem novo adiamento da votação.

Fonte: SINPRO-SP
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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.

