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Sinepe/PR realiza evento gratuito no Guairão em homenagem ao Dia do Professor
Para homenagear os professores do nosso
Estado, o Sindicato das Escolas Particulares do
Paraná (Sinepe/PR) realiza no dia 15 de
outubro, às 19h, no Teatro Guaíra um evento
gratuito com a palestra - “O Professor, a Família
e a Educação nos dias de hoje”, com o escritor
e psicólogo Rossandro Klinjey, colaborador do
programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da
Rede Globo.

Na abertura, o cantor e barítono curitibano Paulo Barato prestará uma homenagem especial para
comemorar o Dia do Professor. "Nosso país só vai melhorar através da Educação, e uma Educação de
qualidade depende dos professores e professoras. Essa homenagem é um reconhecimento do Sinepe a
cada um dos educadores e professores do nosso Estado, da rede pública e privada, e ao seu esforço
diário dentro e fora da sala de aula", afirma a professora Esther Cristina Pereira, presidente do
Sinepe/PR.

A entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados na sede do Sinepe/PR (Rua Guararapes, 2028,
Vila Izabel).

Sobre Paulo Barato
Bacharel em Canto pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), o barítono Paulo Barato
participou de estreias mundiais de óperas e concertos, algumas dessa obras escritas para a sua voz.
Como ator, atuou em filmes premiados em festivais de cinema. Integrou por 12 anos a Camerata
Antiqua de Curitiba, como coralista e solista, além de acumular trabalhos como diretor musical,
ensaiador e regente de grupos vocais e corais. Paulo Barato recebeu o Prêmio Sociedade Nacional de
Pesquisa de Opinião Pública (SENAP), como Cantor Destaque do Paraná, nas edições 2007, 2009 e
2013.

Sobre Rossandro Klinjey
Rossandro Klinjey é palestrante, escritor e psicólogo clínico. Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos
já alcançaram a marca de mais de 100 milhões de visualizações. Autor de vários de livros, sendo os
mais recentes "As cinco faces do Perdão", "Help: me eduque!" e "Eu escolho ser feliz", é consultor da
Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, além de colunista da Rádio
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CBN. Foi professor universitário por mais de dez anos, quando passou a se dedicar à atividade de
palestrante, no Brasil e exterior.

SERVIÇO
Homenagem ao Dia do Professor
Data: 15 de outubro (segunda-feira)
Horário: 19h
Local: Teatro Guaíra (Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto)
Endereço: Rua XV de Novembro, 971 - Centro - Curitiba
Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados antecipadamente na sede do Sinepe/PR: Rua
Guararapes, 2028 - Vila Izabel)
Informações: (41) 3078-6933

