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JANTAR DO
DIA DO PROFESSOR
SERÁ NO DIA 19

Baile terá entrega do 
Prêmio Sinpro Excelência

Dia 20  tem Outubro Rosa 
no Sinpro Campestre 

Sócios que aderirem a 
consórcio concorrerão 
a veículo Zero Km

E MAIS: 
Novos convênios, cursos,
promoções, novo APP,
Sinpro Especialidades, 
Sinpro Conhecer e outras
novidades.
Confiram...
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JANTAR DO
DIA DO PROFESSOR
SERÁ NO DIA 19

O evento mais esperado por nossos 
associados está próximo! Nosso jantar e 
baile será no dia 19 de Outubro, no Buffet 
Atlân�co, de Londrina.
O tema é Noite de Samba e Fantasia, 
animado pela Banda Madri in Concert. 
Para acelerar as vendas e evitar correria de 
úl�ma hora, compre já seu convite na sede 
do Sinpro Londrina.

NOITE DE Samba NOITE DE Samba 
e Fantasiae Fantasia

NOITE DE Samba 
e Fantasia
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Baile terá entrega 
do Prêmio 
Sinpro Excelência
O jantar e baile do Sinpro , que será 
realizado no dia 19 de Outubro, também 
vai revelar os vencedores do Prêmio 
Sinpro Excelência em suas duas 
modalidades: Prêmio Sinpro Excelência 
(projetos) e "Ao Mestre com carinho" 
(trajetória educacional).
Os valores são R$3.000,00 e R$1.500,00 
respec�vamente.

Prêmio

2019

r$ 1.500,00

Ao mestre 
com carinho

r$ 3.000,00

Sinpro 
Excelência



SINPRO  
out. 2019 NOT

Dia 20 de Outubro
tem Outubro Rosa
no Campestre
Domingo, 20 de Outubro de 2019 a par�r 
das 7 horas, o Sinpro Campestre recebe
ciclistas de toda a região no evento 
Outubro Rosa.
Organizado pelo L7 Grupo de Corrida - 
PEDAL e Condicionamento Físico e 
patrocinado pelo Sinpro Londrina, o 
evento é uma conscien�zação da 
importância da prevenção contra o Câncer 
de Mama. 
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Já conhece nosso
grupo de consórcio?

5 mo�vos para você aderir ao GRUPO DO 
SINPRO na nossa parceria com a HS 
Consórcios AGORA MESMO:
1- O grupo possibilita a aquisição de 
diversos bens, como imóveis e 
automóveis, sem o pagamento de juros;
2- Você poderá planejar o seu futuro com 
parcelas que caibam no seu bolso;
3- Cada par�cipante que pagar as 10 
primeiras parcelas em dia e as 
mensalidades do Sinpro no mesmo 
período, receberá automa�camente 1% do 
crédito da carta depositado na conta;
4- Você terá a opção de pagar apenas 
METADE da parcela até quando for 
contemplado;
5- SOMENTE os par�cipantes do grupo 
par�ciparão do sorteio de um veículo 
ZERO KM no valor de 40 MIL REAIS!
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No mês do professor
temos convênios top 
de linha para ele

WWW.SINPROLONDRINA.COM.BR/CONVÊNIOS

1 - Churrascaria Limozini a par�r de R$ 
35,00 por pessoa  no almoço;
2 - Torre de Pizza na Avenida Inglaterra 
com 10% de desconto na conta final;
3 - E pra quem vai viajar, excelentes 
descontos em check list, revisões, pneus, 
alinhamentos , etc...

APROVEITEM! confiram a página de 
convênios em nosso site e  PARABÉNS
PELO DIA DO PROFESSOR E DOS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
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Você sabia que o 
Sinpro Especialidades
é uma excelente opção
para cuidar da saúde?

O Sinpro Especialidades é o espaço ideal 
para você que necessita de um 
atendimento rápido, com profissionais 
experientes e com valor gratuito ou 
subsidiado parcialmente pelo Sinpro.
São sete especialidades da área de saúde à 
disposição dos associados e seus 
dependentes: Nutrição, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Odontologia, Fisioterapia 
e Psicopedagogia e Massoterapia.
AGENDE JÁ SUA CONSULTA...

sinprolondrina.com.br/contato-especialidades/
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E se a palavra é saúde
o plano Sinpro/Unimed
é sinônimo de qualidade

Não é fácil para ninguém pagar um plano 
de saúde que atenda efe�vamente suas 
necessidades.
É por isso que o Sinpro fez parceria com a 
Unimed Londrina com uma condição sine 
qua non: ser o mais barato do Brasil.
E conseguimos! Hoje, nossos planos 
chegam a ser até 80% mais baratos que o 
valor de balcão da própria Unimed. 
Sua família inteira protegida não tem 
preço! Quer mais informações? 
Ligue no Sinpro:  (43) 3375-5001
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Formação continuada 
também é prioridade
de nosso sindicato

O Sinpro atua em todas as áreas que de 
alguma forma beneficiam nossos sócios.
Dar uma melhor formação para que eles 
sejam diferenciais em suas escolas é uma 
delas.
Apenas neste ano de 2019, já �vemos 
mais de 1500 profissionais capacitados por 
nossos cursos, entre eles as Oficinas de 
Aprendizagem, além de Inglês e palestras 
promovidas em toda a região de Londrina.
Quer fazer cursos que te atualizam nas 
novidades pedagógicas do Brasil e do 
mundo? Então fique de olho em nossas 
divulgações e se inscreva 
antecipadamente. É GRÁTIS!!!
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SINPRO CONHECER:
Um help para 
preparar suas aulas

Sabe aquela palestra maravilhosa que você 
precisa dar, aquela aula que seus alunos 
estão esperando, ou aquela aula que 
quebre a ro�na e faça seus alunos ficarem 
super interessados?
Então, foi pensando nisso que o Sinpro 
criou o portal Sinpro Conhecer. Nele, você 
tem uma grande coleção de aulas prontas, 
sugestões de temas, técnicas, etc...
Tá cansado, sem inspiração ou corridão 
demais? Acesse o Sinpro Conhecer e faça 
sucesso entre seus alunos!

http://sinproconhecer.sinprolondrina.com.br/
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Quer fazer uma
denúncia ou precisa 
de acessoria  jurídica?

Muitas vezes em nossa vida de professor, 
denunciar a ins�tuição por abusos é a 
úl�ma opção, após muita paciência e 
espera por mudanças. Mas, como 
denunciar sem se expor demais, sem 
correr o risco de piorar as coisas?
A resposta é o 
telefone vermelho do Sinpro 

É seguro, sem iden�ficação e atendido em 
horário comercial das 8 às 17 horas sem 
interrupção (sábados, das 8 às 12h).
E se a coisa ficar feia, o Sinpro tem um 
escritório jurídico que dá assessoria inicial 
gratuita a todos os associados. 
Não lute sozinho. Informe-se!

0800-400-0900

0800-400-0900
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Ninguém é de ferro! 
Sabemos disso muito bem...

O cansaço do dia a dia dos profissionais de 
educação não é brincadeira. Por isso, o Sinpro 
carinhosamente preparou um local à altura do 
nosso nível: o Sinpro Campestre. Trata-se de 
uma área de 25 mil metros quadrados 
localizada na Estrada da Cegonha (Rod. Luis 
Beraldi, Km 2.2), no Patrimônio Espírito Santo, 
Londrina – PR (mapa).
O espaço possui: – 05 piscinas – sendo uma 
semi-olímpica, uma infan�l, uma pré-aquecida 
e duas oficiais para a prá�ca do Biribol - 05 
churrasqueiras de tamanhos variados, com 
capacidade para 30 pessoas cada uma e uma 
master, com capacidade para até 50 pessoas, 
com cadeiras e mesas. 
E mais: - 2 campos de futebol suíço; – Can�na; 
– Spa com banheiras de hidro-massagem, 
banheira relaxante, sauna e academia e um 
salão de eventos para 120 pessoas sentadas.
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Quer saber mais, ficou
em dúvida, precisa da
carteirinha de sócio, 
promoções, brindes ou
campanhas do Sinpro?

Então baixe o APP Sinpro Londrina em seu 
celular (Android ou iPhone) e fique por dentro!

Ou acesse já nossas 
mídias e saiba tudo 
sobre nosso sindicato

sinpro.londrina @sinprolondrina

WWW.SINPROLONDRINA.COM.BR
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Filie-se já ao maior
sindicato da rede

privada do Paraná.

(43)9.9992-0600 


