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Outubro/2018 - Boletim Especial SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PARTICULAR NO ESTADO DO PARÁ

O Sinpro/PA no dia 15 de outubro realizou um grande evento em homenagem ao dia dos/as 

professore/as.  A atividade foi divulgada em toda categoria, sendo organizada pela diretoria do nosso 

sindicato. A participação dos/as professores/as foi intensa, o espaço do SESI mais uma vez foi o palco 

para nossa confraternização. A festa teve inicio às 10h e terminou às 18h. Ocorreram sorteios de 

brindes, almoço, bebidas, músicas e muita alegria. Foi um momento marcante, onde podemos rever 

amigos/as, e solidificar laços de amizades, importantes para o nosso fortalecimento 

enquanto categoria, para estarmos juntos na luta por democracia, cidadania e direitos. 

A direção do Sinpro/PA agradece a participação de todos. Ano que vem tem mais! Vamos à luta.

‘’Quero agradecer mais uma vez ao Sinpro, pela 

linda homenagem aos/as professores/as, neste 15 

de outubro. Evento, sempre, muito bem 

organizado, parabéns ao Sinpro/PA’’.

Professora: Valéria Ferreira

Colégio Santa Madre.

‘’ Festa realizada pelo Sinpro, em homenagem ao 

dia dos/as professores/as foi extremamente 

organizada, tudo feito com muito capricho, meu 

muito obrigada por proporcionar um dia especial’’.

Professora: Alessandra Santos.

Escola Pensi.

Professoras da Escola

Pensi.

Professor Wilson Mousinho

Recebendo brinde.

Professores/as CIPP e Alfa se 

confraternizando.
Professor/as do Centro 

Educacional José Mendes.



NOSSA LUTA NÃO PÁRA! VAMOS FORTALECER

O NOSSO SINDICATO!
Por isso, professores/as, estejamos sempre atentos aos chamados do nosso sindicato para  fortalecermos

 a luta por melhores condições de vida, salário e conquista de direitos.
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‘’ Sobre a festa do Sinpro, pra mim, indiscutível, nada a 

reclamar, mas a parabenizar e agradecer a organização. 

Ambiente muito bom,

 fui muito bem servido e recepcionado, momento único onde 

nós professores/as deveríamos valorizar mais esse dia.

Momento de confraternizar e reencontrar com colegas de 

prossão, colocar às conversas em dias, então meu muito 

obrigado ao Sinpro, que possamos ter muitos outros 

momentos de valorização do nosso trabalho e da nossa 

prossão, que Deus nos abençõe e fortaleça em nossa 

missão’’.

Professor: Wallacer Malcher 

Colégio Nossa Sr.ª do Perpetuo Socorro

‘’ Primeiramente quero agradecer a todos que nos 

proporcionaram esse mega evento, em homenagem aos/as 

professores/as portanto, quero parabenizar todos que 

contribuíram para este acontecimento, onde tivemos a 

oportunidade de participar desta festa belissíma. Parabéns!

Muito obrigado!’’.

Professora: Rosivalda Bezerra.

Centro Educacional José Mendes. 

Diretoria com as professora do 

Colégio Nsa. Srª da Anunciação.

Professora Isabel do Carmo Lopes 

recebendo o seu brinde.

Diretoria do SINPRO/PA e CUT 

PARÁ.

Professoras do Centro educacional 

Minha Infância - CEMI
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