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Fique atento ao novo endereço de 

atendimento do SINPRO SANTOS 

 

“Últimos dias para a inscrição do 
ENCONTRO DE FORMAÇÃO!!” 

 

 
 

PLR deve ser paga até 15 de outubro! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO 
ORGANIZER 

 

Ainda não recebeu? 

Passe no Sinpro 

Santos e retire o seu 

Caderno Organizer!! 

 

 

Obs: Apenas para 

professores associados. 

 

 

Fale Conosco  

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SANTOS E REGIÃO  

Avenida Ana Costa, 151, sala 52. Santos 

3234-1071 / 3234-9892 

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. 

mailto:sinprosantos@sinprosantos.org
http://www.sinprosantos.org.br/site/
https://www.facebook.com/sinpro.santos


 

            PLR: Atenção Professor! 

Até o próximo 15 de outubro, todas as instituições de ensino 
particulares de Santos e Região - da educação básica ao ensino 
superior - têm que pagar 24% de Participação nos Resultados aos 
professores, como determina a convenção coletiva de trabalho. 

                  Para saber mais confira no nosso site a matéria:  
                               “PLR - perguntas e respostas” 
 

Fonte: SINPRO SP 

ERRATA: Na edição 134 do Boletim do Professor, na matéria “PLR deve ser paga até dia 15 de Outubro”, a pergunta número 1 
da “Participação dos Resultados 2014 da Educação Básica”, o correto é “afastados por licença médica de até 6 (seis) meses” e 
não 15 dias como estava escrito.  

 

                            Outubro Rosa      

O mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa e é 

marcado por ações do Ministério da Saúde e de diversos 

órgãos e entidades que intensificam os esforços pela 

detecção precoce do câncer de mama. São 31 dias dedicados 

a reflexões e ações sobre o tema, mostra os avanços já 

conquistados e também o desafio para vencer o câncer que 

atinge um grande número de brasileiras por ano. 

O Outubro Rosa foi criado no início da década de 90, mesma época em que o símbolo da 

prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen 

for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova 

York (EUA) e, desde então, promovido anualmente em diversos países. 

 

 

“Encontro de Formação – A Arte de Educar” 

Atenção professor, as inscrições para o “Encontro de 
Formação – A arte de Educar” terminam dia 10 de Outubro. 
Não fique de fora!!  

O evento está sendo promovido pelo SINPRO SANTOS e 
contará com a presença do Professor Luís Vicente Ferreira 
com a palestra “Neurociências e Aprendizagem” e com a 
professora Claudia Antunes com a oficina “A Arte de 
contar histórias”. 

                                  As vagas estão se esgotando, 
                                      não deixe de participar!!! 
 

Para fazer sua inscrição basta entrar no site e preencher a ficha disponível 

ou telefone para o Sindicato: (13) 3234-1071. 

 

http://sinprosantos.org.br/site/index.php/component/content/article/1-destaque/543-plr-deve-ser-paga-ate-15-de-outubro.html
http://sinprosantos.org.br/site/index.php/component/content/article/1-destaque/628-tire-suas-duvidas-sobre-o-fim-do-semestre.html


 

 

FIQUE SABENDO... 

 

No Brasil, a primeira iniciativa em relação ao Outubro Rosa ocorreu em 02 

de outubro de 2002, com uma inusitada intervenção artística. O Obelisco do 

Ibirapuera, local conhecido em São Paulo e originalmente chamado de 

monumento mausoléu do Soldado Constitucionalista, recebeu no dia uma 

iluminação cor-de-rosa. A iniciativa de iluminar o obelisco em homenagem 

ao Outubro Rosa foi de um grupo de mulheres simpatizantes com a causa 

do câncer de mama com o apoio de uma empresa europeia de cosméticos. E o governo 

brasileiro, através do INCA, passou a integrar a mobilização do outubro rosa a partir de 2010. 

Fonte: Blog da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.saude.gov.br/

