EDIÇÃO ESPECIAL

09 DE OUTUBRO DE 2013

Até o dia 15 de outubro (dia dos Professores) as escolas de Santos e Região deverão pagar
24% de Participação nos Lucros e Resultados ou Abono Especial a todos os professores de
Educação Básica.
Tal conquista se deve, entre outras coisas, aos mais de mil sócios do Sindicato que
acreditaram e acreditam na mobilização e na força de sua entidade para a ampliação de novos
benefícios.
Quanto mais sócios tivermos mais fortes seremos, principalmente no ano de 2014 na
CAMPANHA SALARIAL, para a recuperação das perdas inflacionárias, aumento real, PLR,
ampliação e manutenção de cláusulas sociais.
Assim como queremos mais sócios, precisamos de mais mobilização e apoio ao Sindicato
para enfrentarmos a sempre difícil Campanha Salarial.
No final deste ano, além de discutirmos a Previsão Orçamentária do Sindicato para 2014,
discutiremos a nossa pauta de reivindicações para o Sindicato Patronal e desencadearemos a
Campanha Salarial.
A hora é de comemorarmos o nosso dia e mais uma conquista do Sindicato e da categoria,
lembrando que a nossa união é a força necessária para o enfrentamento dos enormes desafios
que nos esperam.
Não esqueça, 24% sobre o salário total sem descontos até o valor de R$ 6.000,00 (limite do
imposto de renda conforme a lei 12.832). E se sua escola não pagar, PROCURE
IMEDIATAMENTE O SINDICATO.

Diretoria

EDIÇÃO ESPECIAL

09 DE OUTUBRO DE 2013

EDIÇÃO ESPECIAL

09 DE OUTUBRO DE 2013

Comissão Permanente de Negociação
Comunicado Conjunto N° 02/2013
Participação nos Lucros ou Resultados ou Abono Especial
A COMISSÃO PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO, investida das prerrogativas conferidas pelas Convenções
Coletivas
de

Região), SIEEESP e FEPESP, esta última representando os sindicatos profissionais do ABC, Araçatuba e Birigui,
Jacareí, Jaú, Jundiaí, Lins, Osasco e Região, Presidente Prudente e Região, Ribeirão Preto e Região, São Carlos,

ABONO ESPECIAL.

auxiliares de administração escolar), até o dia 15 de outubro de 2013.

ainda que em gozo de
licença remunerada, licença maternidade por gravidez ou adoção ou licença
auxiliares em licença não remunerada.

pagamento ocorrer.

incorporados à sua remuneração mensal.
São Paulo, junho de
2013.
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Confira aqui a cartilha sobre a PLR 2013 em perguntas e respostas! E lembre-se:
Caso a escola não pague a PLR até o dia 15 de Outubro, entre em contato imediato com
o sindicato.

NOVIDADES

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.

