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Sinepe/PR realiza reunião mensal de diretoria 

 

A diretoria do Sinepe/PR esteve reunida na segunda-feira (04/02), na sede do Sindicato em Curitiba, 

para tratar de diversos assuntos. Destaque para a presença especial do diretor-presidente da Regional 

Cataratas, José Elias Castro Gomes. Confira um resumo dos principais tópicos abordados: 

 

Proposta Orçamentária 2019 

O assessor contábil do Sinepe/PR Luiz Fernando Ferraz apresentou aos diretores presentes a proposta 

orçamentária do Sindicato para 2019. Diante das mudanças em relação ao imposto sindical e o cenário 

econômico do país foram feitos vários ajustes a fim de manter a saúde financeira do Sinepe/PR ao 

longo do ano. 

 

Eventos e projetos do Sinepe/PR para o 1.º semestre 

A presidente do Sinepe/PR, Prof.ª Esther Cristina Pereira, apresentou o calendário de eventos para o 

primeiro semestre de 2019. Ela destacou a Semana de Palestras que está acontecendo nas Regionais 

sobre o tema BNCC, entre os dias 04 e 11 de fevereiro. 

Outro importante projeto que terá início nos próximos dias é o Planeta Reciclável. A novidade é que 

este ano ele vai acontecer nas cidades de Guarapuava e Pato Branco, além de Curitiba, Ponta Grossa 

e Foz do Iguaçu. 

 

Parceria entre Sinepe/PR e Câmara de Contratos 

O Sinepe/PR fez a assinatura de uma parceria com a Câmara de Contratos que oferece 10% de 

desconto para as instituições de ensino associadas digitalizarem seus arquivos e diplomas.  

 

Patrocínios para 2019 

Os eventos e palestras do Sinepe/PR vão contar com o patrocínio das seguintes editoras no ano de 

2019: Sistema Etapa, SAE Digital, Positivo, FTD Educação. 

 

Campanha 70 anos do Sinepe/PR 

O diretor de marketing do Sinepe/PR Rogério Mainardes fez algumas sugestões para a comemoração 

dos 70 anos do Sinepe/PR. 

No dia 02 de abril, está previsto um café da manhã com gestores com a presença do executivo José 

Salibi que vai ministrar a palestra “Gestão do Amanhã”. 

Um cronograma de ações para fortalecer a imagem do Sinepe/PR está em andamento com ações a 

serem realizadas durante o ano todo. 

 

Assessoria de Comunicação 

Como parte do planejamento 2019 da Assessoria de Comunicação do Sinepe/PR está em andamento 
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uma pesquisa online na qual convidamos gestores e educadores em geral a responder algumas 

perguntas sobre os hábitos de busca e consumo de informações. A pesquisa leva apenas 1 minuto e é 

possível respondê-la de forma anônima. Acesse o link e participe: encurtador.com.br/bEJQ6 

http://encurtador.com.br/bEJQ6

