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André Cunha - presidente

As negociações salariais deste ano estão bem mais 
complicadas que as do ano passado. O motivo é o ata-

que brutal que vem sendo feito aos trabalhadores e 
às entidades que os representa. É por este motivo 
que chegamos na metade do ano sem definição de 

acordo para as creches e para a rede particular. 

Porém, acreditamos seriamente que o bom senso 
deve prevalecer, fazendo com que o segundo 

semestre seja de lutas e conquistas.

Enquanto isso, não paramos de trabalhar em novas 
frentes do sindicato: o Sinpro Campestre tem mais 

obras em andamento e começou a oferecer novos ser-
viços aos associados; O Sinpro Especialidades tem 

duas a´reas em Fisioterapia e ampliou o número de 
especialidades para sete (começamos com apenas 
quatro); Negociamos a greve no CEI Milton Gavetti 

com sucesso e a paralisação teve o apoio de professo-
res, alunos e pais; E realizamos um grande número de 
atividades de lazer e formação, com destaque para o 
TPM, o Dia do Trabalhador e os cursos de formação 

continuada para mais de 800 pessoas.

O segundo semestre não será diferente: o Sinpro 
não para de trabalhar graças a você, associado!

Editorial Sindicato dos Profissionais das Escolas 
Particulares de Londrina e Norte do Paraná 
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Restaurante do
Campestre tem 

nova administração

 Informamos a todos os 
associados(as) que a lanchonete 
do Sinpro Campestre está com 
nova administração devido a 
alguns problemas recorrentes. 

 Nosso objetivo é entre-
gar um serviço de qualidade a 
preços acessíveis e atendê-los da 
melhor forma possível. 

 O Sinpro está fazendo 
uma pesquisa junto aos associa-
dos para definir o perfil da nova 
administração deste espaço. 

 Ass im que  t i vermos 
qualquer novidade sobre a 
reabertura do espaço, ela será 
divulgada pro e-mail e Facebook.

2º semestre 
será de  luta 
e conquistas



Primeira reunião com 
Fecomércio indica acordo 

Por falta de pagamento, professoras do 
Centro de Educação Infantil Milton Gavetti, 
de Londrina, paralisaram suas atividades do 
dia 18 a 26 de Abril. A direção alegava não 
ter como pagar porque não havia recebido o 
repasse mensal de verbas feito pela Prefeitu-
ra de Londrina devido à não apresentação de 
um documento da Receita Federal.

Diante do impasse, o Sinpro declarou 
greve na escola, fechando a entrada com 
faixas e distribuição de material para transe-
untes e profissionais da imprensa que cobri-
am o evento.

A completa paralisação, com a participa-
ção integral de professoras, funcionárias, 
direção, alunos e pais, só foi possível após 
uma boa negociação com o Sinpro Londrina, 
que, seguindo a tradição democrática do 
sindicato, deu prazo para que a mantenedora 
resolvesse o problema, o que só ocorreu 
quase 10 dias depois, com o retorno às aulas 
no dia 26. 

“O evento revela a importância de todo 
trabalhador acionar seu sindicato sempre 
que tem início uma situação que coloca em 
perigo seus direitos. Foram as professoras e 
funcionárias do CEI que cobraram uma ação 
do Sinpro e nós, seguindo a cartilha, cobra-
mos a mantenedora, a prefeitura e até a 
Receita Federal para que apresentassem 
uma solução. Sem a participação das profes-
soras e do sindicato, é possível que a situa-
ção se arrastasse por muito mais tempo, 
deixando nossas colegas em situação compli-
cada já que dependem do salário para man-
ter suas famílias”, explicou André Cunha, 
presidente do Sinpro Londrina.

SUA ESCOLA TAMBÉM ESTÁ COM 
PROBLEMAS? ENTRE 
ANONIMAMENTE EM CONTATO COM 
O SINPRO ATRAVÉS DE NOSSO 
TELEFONE VERMELHO: 

0800-400-0900

Sinpro em Ação
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Greve no CEI Milton Gavetti 
revela importância do 

trabalhador acionar seu sindicato

Já está em nosso site o Acordo Coletivo 2019 
com o Grupo Kroton. 

Confira-o!

NEGOCIAÇÕES



TÁ VALENDO!!! O Sindicato dos Profissionais das 
Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná 
está com as inscrições abertas para o Prêmio Sinpro 
Excelência 2019, iniciativa criada para reconhecer e 
valorizar professores que se destacam pelo seu 
trabalho e também as experiências educativas de 
qualidade, planejadas e executadas com sucesso em 
sala de aula.

Podem concorrer somente os profissionais da rede 
privada e filantrópica: Professores de Educação 
Infantil; Professores de 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio nas disciplinas de 
Alfabetização, Língua Portuguesa, Educação Física, 
História, Arte, Língua Estrangeira, Ciências, 
Matemática, Geografia, Ciências da Computação; e 
Professores do Ensino Superior.

Esta é a 3ª edição do Prêmio e as inscrições podem 
ser feitas até o dia 11 de agosto, exclusivamente pelo 
e-mail: premiosinproexcelencia@gmail.com. Os 
participantes podem baixar e preencher a ficha de 
inscrição no site:  www.sinprolondrina.com.br, onde 
também estão todas as normas do regulamento. O 
concurso tem caráter cultural-educacional, sem 
qualquer modalidade de sorteio.

A Comissão organizadora também vai premiar um 
professor na Categoria “Ao Mestre com Carinho”. 
Podem ser indicados professores que possuam 
consolidada trajetória na área educacional, conduta 
ética e relevância profissional. Receberá o prêmio o 
professor que obtiver o maior número de votos no 
site.

SELEÇÃO
A seleção dos vencedores será feita através da 

análise dos trabalhos, realizada por uma comissão 
composta por membros indicados pela organização. 

Serão selecionados o melhor trabalho nas categorias 
CEI, Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio, e 
Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 08 
de outubro, no site do Sinpro.

PREMIAÇÃO
Os professores com os melhores trabalhos 

receberão a premiação, em outubro, durante o Jantar 
do Sinpro, quando serão divulgados os nomes dos 
vencedores do Prêmio Sinpro Excelência e do “Ao 
Mestre com Carinho”. Além de serem 
homenageados, os vencedores receberão troféu e 
um prêmio em dinheiro – o valor vai ser definido pela 
organização. 

Capa
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Prêmio Sinpro Excelência

Hora de premiar os melhores 
talentos educacionais
Todos professores da rede privada e filantrópica podem participar; vencedores receberão troféu e dinheiro

Prêmio

2019

O melhor prêmio aos 
professores chegou...
Preparem seus trabalhos!

O único prêmio anual e em dinheiro dado a profissionais de educação de Londrina e região vai abrir suas inscrições em breve! Fiquem atentos às nossas mídias...

sinpro.londrina

@sinprolondrina

contato@sinprolondrina.com.br

www.sinprolondrina.com.br

Sindicato dos Pro�ssionais das Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná
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E as obras do campestre não param. Após a inaugura-
ção do Spa e da Academia, agora um belo salão de jogos 
e mais duas churrasqueiras já estão em fase de acaba-
mento.

O salão terá peabolim, snooker, xadrez, damas, ping-
pong, etc. Os equipamentos serão inaugurados aos pou-
cos. Haverá também banheiro exclusivo do salão.

Já as churrasqueiras serão duas: uma com capacidade 
para 40 pessoas e outra para 60.  “Estamos esperando 
um aumento considerável de sócios utilizando as instala-
ções do campestre no próximo verão e preferimos nos 
antecipar à demanda que se seguirá, explicou Jorge de 
Andrade, diretor responsável pela sede campestre.

Lembrando que agora o Campestre tem piscinas, chur-
rasqueiras VIP e normais, piscinas para Biribol, campos 
de futebol suíço, Spa com banheira relaxante e hidro-
massagem, academia totalmente equipada e salão de 
festas para 120 pessoas sentadas, além de restaurante 
(em reformulação).

Obras avançam no Sinpro Campestre



SOCIAL
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25
Sinpro comemorou aniversário 
com seus associados e muita costela fogo de chão
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Sinpro Faz

4 - Educadores - Junho de 2019

Os cursos de formação continuada do Sinpro Londrina, 
eventos semestrais gratuitos, reuniu mais de 800 partici-
pantes, com rodadas em outras cidades da região.

Um deles, as palestras sobre o Espectro Autista, por 
exemplo, foi feito em várias em quatro cidades para 
melhor atender a nossos associados - Faxinal, Londrina, 
Ibiporã e 1º de Maio.  

Em cada local, uma nova abordagem era feita: - 
Movimento e Aprendizagem na Educação Infantil: Pro-
postas Psicomotoras; - TDAH: Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade | TEA: Transtorno do Espec-
tro Autista; - Construindo Fantoches e Palitoches: O 

Lúdico Para Sala de Aula; e  - Slime Literária. 

Já o curso de Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros, 
realizado no Sinpro Campestre, teve duas turmas de mais 
de 100 pessoas cada.

Por fim, uma parceria com o Centro de Estudos Digitais 
e Astronômicos Integrados - CEDAE, localizado no Plane-
tário Jabuti, de Londrina, realizou o espetacular curso 
Vizinhança Cósmica, uma jornada pelo sistema solar. As 
aulas e observações foram feitas em duas etapas: I etapa 
– dia 30/03 das 14h30 às 18h30; II etapa – dia 06/04 das 
16h30 às 20h30. 

O curso foi 100%  gratuito e com certificação.

Oficinas formam mais 
de 800 profissionais
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Palestras sobre autismo

Curso de Astronomia no Planetário Jabuti
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Muitos associados ainda não usu-
fruem das vantagens oferecidas por 
nossos conveniados. Desde tratamen-
tos e consultas médicas, a casas na 
praia e mais uma centena de empresas 
e profissionais, nossa rede de convêni-
os tem crescido muito nos últimos 
anos. O motivo é força do Sinpro, afi-
nal, estamos próximos de atingir seis 
mil filiados que, somados a suas famíli-
as, perfazem uma base de mais de 20 
mil pessoas. 

O primeiro passo é conhecer nossa 
página na Internet. O link para ela está 
em nosso site www.sinprolondrina.-
com.br e faz parte do menu principal. O 
segundo passo é ir rolando para baixo 

para ver todos eles ou clicar em dos 
segmentos de convênios que estão 
listados do lado direito da página que 
se abriu. Ao encontrar um convênio 
interessante, clique nele e leia as con-
dições oferecidas. Agora, é só ir até lá, 
apresentar a carteirinha do Sinpro 
Londrina e pronto! Você terá uma van-
tagem que somente nossos associados 
possuem.

Lembrando que além dos convêni-
os, ainda temos nossa clínica, o Sinpro 
Especialidades, e todas as vantagens 
do convênio Unimed Londrina.

Entre já em nossa página e não 
deixe de aproveitar! 

Convênios

Usar os convênios é aproveitar
vantagens exclusivas de associado

SINPRO TEM 
CONVÊNIO PARA 
VACINA CONTRA 

GRIPE A

Os associados ao Sinpro que 
por alguma razão não têm aces-
so à vacina contra a gripe A nos 
postos de saúde da região já 
têm um excelente local para se 
vacinarem a preços módicos.

O Sinpro renovou o convênio 
com a Clínica de Imunizações 
Dr. Baldy, que vai atender a 
todo associado ou dependente 
mediante apresentação de car-
teirinha do Sindicato ou decla-
ração.

Seguem os preços:
R$ 40,00 – vacina trivalente: 

imuniza contra praticamente 
todas as cepas do Vírus presen-
tes no Brasil;

R$ 75,00 – vacina tetravalen-
te: imuniza contra praticamente 
todas as cepas do Vírus encon-
tradas no mundo.

Local: Rua Senador Souza 
Naves, 979 | Londrina | PR | 

Tel. 43 3323-2410

OBSERVAÇÃO: Descontos 
válidos até 15 de junho de 2019 
ou enquanto durarem os esto-
ques, que costumam ser esgo-
tados rapidamente nesta época 
do ano).

Formas de pagamento:
– Dinheiro, cartão de crédito, 

débito ou cheque (3x).
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Cuidar de sua 

saúde alimentar 

também é uma 

especialidade do Sinpro



lixeiras, sacos de lixo, odorizadores, papéis em geral, sabão, 
detergentes, sabonetes líquidos, amaciantes de roupas, 
limpadores e perfumadores, dispensers e saboneteiras, 

descartáveis e bobinas picotadas, álcool 70%, panos multiuso, 
EPI’s, carros funcionais, vassouras, rodos, tapetes e demais itens 

de limpeza tanto concentrados quanto prontos uso.

Produtos para 
limpeza profissional e doméstica

(43) 3321-3232 e 9.8415-0407SHOWROOM – Av. Maringá 2000, Londrina-PR


