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PROFESSORES APROVAM CONSTRUÇÃO DA NOVA
SEDE
Aprovação da construção foi por unanimidade.

Ainda não recebeu?

Passe no Sinpro
Santos e retire o seu
Caderno Organizer!!

Obs: Apenas para
professors associados.

Fique atento:
O Sinpro Santos vai atender em novo
endereço

CONFIRA O BALANÇO 2013
Prestação de contas.

Fale Conosco
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO
Avenida Ana Costa, 151, sala 52. Santos
3234-1071 / 3234-9892
Caderno Organizer

sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos
Horário de atendimento de segunda à sexta das 8h às 17h.

PROFESSORES APROVAM A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE
Em Assembleia histórica realizada no último sábado, os professores de Santos e Região aprovaram
por unanimidade a construção da nova sede do Sindicato.
A nova diretoria já havia se comprometido em sua Carta Programa com o estudo para viabilização de
reforma da sede do Sindicato. Avaliando custos optou-se pela construção de uma nova sede no mesmo local.
Nossa atual sede atende à categoria de forma precária e adaptada, haja vista utilizarmos de uma casa
residencial antiga, com sérios problemas estruturais. Os professores merecem um espaço melhor e mais
moderno para serem atendidos com mais qualidade ainda.
Neste sentido, a nova diretoria buscou a viabilização de empréstimo com as entidades irmãs no
Estado de São Paulo e já a partir deste mês providenciará a documentação necessária para a construção.
Enquanto isso, o atendimento do Sindicato será, a partir do dia 9 de junho de 2014, na Av. Ana
Costa, 151 sala 52, bem ao lado da antiga e, com certeza, futura sede do Sindicato dos Professores de
Santos e Região.
MUDANDO JUNTOS:
Convidamos todos os professores a acompanharem, através do site, dos boletins eletrônicos, de
visitas ao local nos próximos meses, a realização de mais um compromisso assumido pela nova diretoria.
Disponibilizaremos toda a documentação, projeto, despesas e custos da obra na garantia de total
transparência em nossa entidade.
É o SINPRO SANTOS dando mais um passo na direção da organização, valorização, fiscalização,
conquistas, democracia e transparência na relação dos professores com o seu Sindicato.
Diretoria

FIQUE SABENDO...
A palavra sindicato tem origem na expressão
francesa syndic e significa “representante de
uma determinada comunidade”. A melhor
definição de sindicato, entretanto, é de autoria
dos sociólogos e ativistas sociais ingleses
Beatrice e Sidney Webb: “união estável de
trabalhadores e trabalhadoras para a defesa
de seus interesses e implementação da
melhoria de condições de vida”.

AVISO IMPORTANTE!
A PARTIR DO DIA 9 DE JUNHO, O SINPRO SANTOS VAI ATENDER AOS PROFESSORES NA
AVENIDA ANA COSTA, N° 151, SALA 52.
POR CONTA DISSO PEDIMOS DESCULPAS E A COMPREENSÃO DE TODOS, POIS NO DIA 6 DE
JUNHO ACONTECERÁ A TRANSFERÊNCIA DAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA O NOVO
ENDEREÇO.
E NOS DIAS 9 A 11 DE JUNHO EFETUAREMOS A MUDANÇA PARA A SEDE PROVISÓRIA.
O ATENDIMENTO AOS PROFESSORES CONTINUARÁ O MESMO, POR ISSO RESSALTAMOS A
COMPREENSÃO DE TODOS NESTE PERÍODO DE MUDANÇA.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO E-MAIL:
IMPRENSA@SINPROSANTOS.ORG.BR
IMPRENSA SINPRO SANTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: BALANÇO 2013
No sábado dia 31, na nossa sede, foi realizada a Assembleia de prestação de contas do exercício 2013. A
categoria foi comunicada pelo edital publicado na Tribuna, no nosso site e no facebook.
Segundo a planilha apresentada o nosso Sindicato vem mostrando um trabalho de recuperação econômica de
grande importância.
É importante ressaltar que durante o ano de 2013 o crescimento do número de associados foi expressivo, em
um ano batemos 68% do número previsto, mostrando que esse Sindicato vem conquistando a confiança dos
professores de nossa região.
Após a exposição dos dados e o esclarecimento de eventuais dúvidas, a prestação foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade.
A Diretoria agradece a confiança da nossa categoria nessa nova gestão que busca acima de tudo uma
transparência durante o seu mandato.
Veja abaixo o balanço da Prestação de Contas.

