
Quais são hoje as principais bandeiras de luta da educa-

ção brasileira? E os desafios do futuro? Essas questões serão

abordadas pela Profa. Emilia Cipriano no seminário Um pé

no passado, um olhar para o futuro: para onde ca-

minha a educação? que o Sindicato promove em sua sede

no próximo dia 8 de junho.

Os professores do Sesi e do Senai que participarem terão

a falta abonada como garantem os respectivos acordos cole-

tivos de trabalho em vigor.

Professora titular da PUC-SP, Emilia Cipriano é membro do

Fórum Paulista de Educação Infantil, pesquisadora, consultora de

educação e coordenadora do curso de especialização lato sensu

oferecido pelo SINPRO-SP em parceria com a PUC-SP.

Seminário

“Um pé no passado, um olhar para futuro:

para onde caminha a educação?”

Dia 8 de junho, a partir das 8h30

SINPRO-SP – Rua Borges Lagoa, 208

Vila Clementino (metrô Santa Cruz)

O futuro da educação é tema

de seminário no SINPRO-SP

Eleição de delegado sindical
saiba mais no verso deste boletim
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Fique por dentro das notícias e serviços do Sindicato:

acesse o site www.sinprosp.org.br
Assine o boletim digital (boletim@sinprosp.org.br) e receba

uma nova edição a cada sexta-feira no seu e-mail.

conecte-se

No dia 8 de junho acontecerá também a eleição de delegado sindical do Sesi e do Senai. Os professores interessados

deverão inscrever sua candidatura por telefone (5080-5988) ou por fax (5080-5985, aos cuidados de Ana Ferreira) até o

dia 18 de maio. Os nomes serão divulgados no próximo boletim.

Inscrições abertas para

eleição de delegado sindical

Os Acordos Coletivos de Trabalho 2005 do Sesi, do Senai e do

Senai Superior estão disponíveis no site do SINPRO-SP para con-

sulta. Acesse www.sinprosp.org.br, clique em convenções/acor-

dos dentro de “direitos do professor”, no menu à esquerda e se-

lecione a opção desejada.

Acordos do Sesi e do Senai já disponíveis


