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SINPRO-AL lança sua 1ª campanha salarial! 

O diretor presidente do SINPRO-AL, Fernando Firmino, lança a 1ª CAMPANHA SALARIAL 2013

A campanha salarial, lançada em 2013 pelo Sindicato dos 
Professores do Estado de Alagoas (SINPRO-AL)e pela 
CONTEE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
estabelecimento de ensino), tem por objetivo despertar a mídia 
e a sociedade para os vários problemas enfrentados pelos 
trabalhadores das instituições privadas de ensino.

Segundo o diretor vice-presidente, Eduardo Vasconcelos, 
“é uma denúncia as irregularidades do setor privado de ensino, 
também queremos ganho real de salário e melhores condições 
de trabalho, vamos a todos os meios de comunicação para 
mostrar a nossa realidade”.

A campanha partiu do princípio de que o Brasil vive um bom 
momento, o desemprego diminuiu, o preço da energia foi 
reduzido e as matrículas nas instituições privadas seguem em 
crescimento.

O diretor vice-presidente do SINPRO-AL completa: “não dão 
aumento com o objetivo único de garantir a ampliação de seus 
lucros e economizar na qualidade de ensino.Há muito anos 
não temos aumento, apenas a reposição do Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor (INPC), enquanto as instituições 
privadas aumentaram as mensalidades em mais de 50%.Isto é 
um absurdo!”, desabafa o professor.

Além deste problema, Eduardo Vasconcelos também 
denuncia outros problemas, tais como: número excessivo de 
alunos em sala de aula, problemas da voz, assédio moral, 
excesso de trabalho (muitos com mais de 50h semanais), 
síndrome de Bournout e o descumprimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).

Delegação de Alagoas participa do 
8º Congresso da CONTEE

A atividade foi realizada nos dias 31 de agosto e 1 e 2 
de setembro de 2012, em São Paulo/SP.

Com o tema “Educação como prioridade: o desafio 

para o Brasil que se desenvolve” o Estado de Alagoas esteve 

presente com uma delegação composta por 4 diretores do 

SINPRO AL, entre eles Anibal, Evânio, Eduardo e Olavo.
 As principais pautas do Congresso foram constituídas por 

debates sobre Conjuntura Internacional e Nacional, Balanço da 

Gestão e Plano de Lutas, Prestação de Contas / Sustentação 

Financeira, Organização e Relações Sindicais, Relações 

Internacionais, Conjuntura Educacional, Reformulação 

Estatutária e Eleição para nova Diretoria e Conselho Fiscal.
Uma das principais e mais disputadas teses, 

encaminhada ao 7º Congresso passado, foi a desfiliação da 

CONTEE a da CUT, que foi aprovada pela maioria dos 

delegados presentes.

SINPRO-AL NO FACEBOOK

Curta e acompanha todas as notícias sobre o SINPRO-AL!

http://www.facebook.com/pages/

Sindicato-dos-Professores-do-Estado-de-Alagoas/172438799538660
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SINPRO-AL troca de sede (para melhor!)

Mais uma promessa de campanha cumprida. 
O Sinpro AL está funcionando para a categoria desde o início de 2013

O Sindicato dos Professores do 

Estado de Alagoas – SINPRO-AL iniciou, no 

final de 2012, o processo de mudança para sua 

nova sede. O SINPRO-AL está a funcionar, 

desde janeiro de 2013, no prédio situado à Rua 

Saldanha da Gama, 376, Farol (por trás da TV 

Gazeta). 

A nova estrutura, além de dispor de 

maior espaço, já que serão 04 salas, recepção, 

refeitório, 03 banheiros, ainda permitirá ao 

SINPRO-AL oferecer mais conforto aos 

professores/as fi l iados/as. Mais uma 

promessa da diretoria do SINPRO-AL se 

concretizando e virando realidade em prol 

do crescimento da categoria.

Novo espaço

O novo espaço dará melhores condições 

de trabalho, além de estar melhor localizado, 

com mais possibilidades de estacionamento e 

com várias vias de acesso. Conforme a direção 

do sindicato, em função da mudança para a 

nova sede, o SINPRO-AL avisa que o telefone 

mudou:agora é 3313-3607-para que 

associados ou população em geral possa 

entrar em contato.

2 Acesse: www.sinpro-al.com.br SINPRO/AL

O SINPRO-AL aproveita, mais uma vez, 

para agradecer a TODOS OS PROFESSORES 

E PROFESSORAS PELO APOIO RECEBIDO 

EM PROL DA LUTA INCANSÁVEL PELA 

CONQUISTA DE CONDIÇÕES MELHORES 

PARA A NOSSA CATEGORIA.

1º DE MAIO – SINPRO-AL NA LUTA!

Diretoria do SINPRO-AL

O SINPRO-AL, mais uma vez, participou, ao lado da CUT 

estadual, de sindicatos e outros movimentos da sociedade civil 

organizada, das atividades de luta do dia 1º de Maio (Dia do/a 

Trabalhador/a), que teve também a participação de trabalhadores/as 

da base da educação. Em 2012, dentre as lutas centrais esteve o 

repúdio ao Governo do Estado pela política de arrocho salarial contra 

os servidores públicos (em especial os da área educacional) e contra a 

violência social que assusta e atinge a população alagoana, além da 

bandeira da reforma agrária e da saúde pública de qualidade.

No caso específico da educação privada, a luta pelo fim da 

informalidade, o pagamento de uma hora-aula decente, ampliação 

dos ganhos sociais na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o fim 

do assédio moral, o fim do número excessivo de alunos em sala de 

aula etc foram “bandeiras de luta” do SINPRO-AL e da categoria no 1º 

de Maio.

RELEMBRE – SINPRO-AL NA HISTÓRIA
SINPRO-AL no histórico dia 17 de julho

Ao lado da CUT, de outros sindicatos e entidades democráticas da 

sociedade civil, o SINPRO-AL participou de mais um 17 de julho, 

ato voltado para comemorar  os 15 Anos da Derrubada do 

Governo Suruagy. Na oportunidade, com ato público realizado no 

Calçadão da Rua do Comércio, resgatamos, mais uma vez, a luta 

histórica e vitoriosa dos/as trabalhadores/as e do povo alagoano 

contra um período marcado por demissões e mortes (suicídios) 

entre famílias das pessoas atingidas pelo Plano de Demissões 

Voluntárias (o famigerado PCC)..

EXPEDIENTE
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Jornalista Responsável -  Fábio Henrique; Diagramação e Arte - Benedito Alves dos Santos



Sindicatos e trabalhadores do campo e da cidade 
ocupam coração do agronegócio em Alagoas

O porto de Maceió foi ocupado por 

trabalhadores e trabalhadoras rurais e urbanitários 

de Alagoas durante todo o dia desta quinta-feira 

(29/02) em um ato pelo Dia Estadual Contra a 

Violência no Campo e na Cidade em Defesa do Povo 

Alagoano.

A mobilização teve a adesão do Movimento 

de Libertação dos Sem Terra (MLST), do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e dos sindicatos 

dos profissionais da educação da rede pública e 

privada (SINTEAL E SINPRO AL), Polícia Civil, 

bancários e outras categorias urbanas.

Na agenda de pauta, os manifestantes 

pediam a suspensão das ordens de despejos 

agendadas para o mês de dezembro, além da prisão 

dos executores e mandantes de crimes contra os 

trabalhadores rurais – que ainda estão impunes –, 

como também a suspensão dos decretos 23/115 e 

23/111, que renegociam as dívidas dos usineiros e a 

isenção de impostos.

“Fechamos o porto, pois é daqui que escore o 

sangue dos nossos trabalhadores rurais que cortam 

Murilo Firmino

SECRETÁRIO DO SINPRO AL É ELEITO 

PARA A DIRETORIA DA CUT ALAGOAS 

Filiado à Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), o SINPRO AL, está ativamente presente 

nos Congressos em níveis nacional e estadual. 

Em 2012 não poderia ser diferente. No período 

de 31 de março a 02 de junho, em Maceió, o 

SINPRO AL marcou presença e participação no 

X Congresso Estadual da CUT (o CECUT), que 

discutiu a conjuntura estadual e nacional, fez 

um balanço das lutas da Central, debateu o 

Estatuto da entidade e elegeu a nova diretoria 

executiva estadual para o triênio 2012/2015. Na 

ocasião, concorreram duas chapas, vencendo 

a chapa da companheira Amélia Fernandes 

(SindUrbanitários) , quando conquistamos uma 

grande vitória: o diretor do SINPRO AL, Murilo 

Firmino, foi eleito para a diretoria plena da CUT 

ALAGOAS.

SINPRO AL no XI CONCUT

Ultrapassando as fronteiras de Alagoas, no 

período de 09 a 13 de julho passado, o SINPRO 

AL, representado por seu diretor, o prof. Murilo 

Firmino, participou, em São Paulo (capital), do 

histórico XI Congresso nacional da CUT (o 

CONCUT), que, além da vitória histórica da 

aprovação da paridade entre homens e 

mulheres nas instâncias de direção e do apoio à 

Comissão da Verdade (com a entrega de uma 

lista de contendo os nomes de 100 

trabalhadores assassinados pela ditadura 

militar), elegeu o companheiro Vagner Freitas 

como o novo presidente da Executiva Nacional 

da entidade para o triênio 2012-2015, e 

aprovou, entre outras ações, no plano de lutas, 

a Marcha da CUT a Brasília pelos direitos 

dos/as trabalhadores/as. 
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cana e em relação a qual os usineiros fazem vista 

grossa”, destacou Zé Roberto, dirigente nacional do 

MST. “Hoje não entra nem sai nenhum caminhão de 

açúcar enquanto não conseguirmos suspender os 

mandados de despejos.”

Os manifestantes solicitaram diversas 

audiências: com o governo do Estado, com o 

Tribunal de Justiça, com a Assembleia Legislativa, o 

INCRA e superintendência do porto de Maceió.

“No momento em que o Governo do Estado 

vem intensificando seus ataques ao povo de 

Alagoas, nós damos a resposta mostrando que a 

população está forte e disposta a combater”, 

destacou Girlene Lázaro, da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT).

A mobilização teve início na praça Visconde 

de Sinimbú, Centro de Maceió, e percorreu a orla em 

direção ao cais do porto.

Dia Estadual Contra a Violência no Campo 

e na Cidade

Este dia foi instituído após o tombamento 

do trabalhador rural Jaelson Melquíades, 

assassinado com cinco tiros em 29 de novembro 

de 2005, no acampamento Ouricuri III, município 

de Atalaia. De acordo com o MST, os mandantes 

foram sentenciados pela Justiça, mas até hoje 

continuam impunes.

O último assassinato envolvendo crimes de 

mando foi contra o trabalhador rural Edvaldo 

Rodrigues Ferreira, acampado na Fazenda Porto 

Seguro, no município de Porto de Pedra, 

acompanhado pela CPT. O camponês desapareceu 

no dia 30 de junho deste ano e o seu corpo foi 

encontrado em 26 de julho em um matagal.

SINPRO AL lança a nova marca da instituição

Nossa concepção partiu de várias premissas e 
uma delas foi dar maior visibilidade à logomarca da 
entidade. Nesse sentido, trabalhamos dentro da 
seguinte premissa: o Sindicato dos Professores do 
Estado de Alagoas é um órgão que, além de defender a 
categoria que representa, tem uma luta em prol da 
comunidade. 
O sindicalismo passa por uma fase de reestruturação e 
afirmação. Por isso, os diretores do SINPRO-AL  
entenderam que era necessário revitalizar a sua 
imagem. Então, sintetizamos os conceitos 
característicos dessa instituição.

SINPRO AL no X CECUT

Hoje, a tendência é construir uma marca mais limpa, 
com menos garatujas e informações. Então, quanto 
mais simples melhor. Tentamos dar mais objetividade a 
essa logomarca. Em função das informações passadas, 
quisemos transmitir o sentido de união, luta, proteção e 
representatividade.    
Tanto marcas quanto projetos de arquitetura levam um 
nome. Mas, na realidade, o profissional tenta captar o 
conceito do cliente. No caso do Sindicato, os diretores 
passaram a sensação da categoria. A ideia é mostrar 
que os professores de Alagoas estão unidos, lutando por 
ampliação dos direitos. Afinal, juntos somos fortes. 

SINPRO-AL ASSINA CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICO E PEDAGÓGICO 

SINPRO-AL assina convênio de cooperação 
com a Estácio/Fal, que institui uma política de descontos 
para os sindicalizados ao SINPRO-AL, de forma a 
incentivá-los à prática de atividades acadêmicas e/ou 
profissionais, relacionadas com o aperfeiçoamento do 
potencial do ser humano. Os benefícios serão estendidos 
não somente aos sindicalizados, como também aos 
dependentes dos mesmos - que sejam cônjuges, 
companheiro(as), filhos(as), enteado(as) e dependente(s) 
para fins de imposto de renda. O presente CONVÊNIO 
ENTRE O SINPRO-AL E A ESTÁCIO/FAL tem por 
objetivo conceder descontos  para cursos de graduação 
tradicional, graduação profissional (tecnológica), pós-
graduação lato sensu e cursos na modalidade de ensino à 
distância, conforme percentual e condições comerciais 
constantes da tabela de descontos. LIGUE e se informe! 
3313-3607.

SINPRO-AL ASSINA

CONVÊNIO COM

LOJA DYLON
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SINPRO-AL participa de sessão na ALE
e debate os problemas do ensino superior

O diretor vice-presidente 
Eduardo Vasconcelos 
na tribuna da ALE/AL

Por meio da 
C o m i s s ã o  
P e r m a n e n t e  d e  
Educação, Saúde, 
Turismo e Cultura, a 
A s s e m b l e i a  
L e g i s l a t i v a  d e  
A lagoas  rea l i zou  
nesta quarta-feira, 31, 
uma sessão especial 
para debater o “Papel 
d a s  I n s t i t u i ç õ e s  
Privadas de Ensino 

Superior na Formação de Profissionais do Estado de 
Alagoas”. A sessão foi de iniciativa do deputado Judson 
Cabral (PT). De acordo com ele, independente de pública 
ou privada, a educação na sua essência é a alavanca do 
desenvolvimento de um Estado.

O petista destacou a grave crise no setor da 
educação alagoana. “É preciso que tenhamos a 
consciência do papel das instituições privadas em 
Alagoas, aferindo também as condições para que os 
alunos possam ter a qualidade do ensino que esperamos”, 
observou o parlamentar.

Ele observou que o papel do Parlamento é abrir suas 
portas para aprofundar o debate. “Segundo dados do 

1  -  Se eu denunciar a empresa em que trabalho e por esse 

motivo eu for demitido, o MPT tem como me ajudar?

Ninguém pode ser despedido por fazer uma denúncia contra o 

empregador. Isso caracteriza discriminação e, caso aconteça, o fato 

deve ser levado ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, 

que poderá ajuizar uma ação para que o trabalhador seja 

readmitido.

2  -  Como o MPT pode me ajudar na minha rotina de 

trabalho?

De várias formas. Por exemplo: exigindo dos empregadores o 

respeito aos diversos direitos assegurados aos trabalhadores 

(registro do contrato, férias, intervalos, FGTS, limites de jornada de 

trabalho, etc), obrigando as empresas a cuidarem das condições de 

saúde e segurança do trabalho, coibindo práticas discriminatórias, 

assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, impedindo fraudes 

aos direitos trabalhistas, assegurando a liberdade sindical, dentre 

outras.

3  -  O que é uma Ação Civil Pública?

A Ação Civil Pública é um instrumento de atuação conferido 

pela lei ao Ministério Público para que possa desempenhar suas 

atribuições. É uma ação judicial específica que os Procuradores 

utilizam para a defesa dos direitos difusos e coletivos.

4  -  Se eu encontrar uma situação de exploração de 

trabalho de menores, posso denunciar ao MPT?

Sim. O combate à exploração do trabalho infantil e a 

regularização do trabalho do adolescente são atividades prioritárias 

para o Ministério Público do Trabalho. Segundo a legislação 

brasileira, menores de 14 anos não podem trabalhar e dos 14 aos 16 

podem trabalhar apenas na condição de aprendiz. Além disso, é 

proibido aos menores de 18(dezoito) anos o trabalho noturno, 

insalubre, perigoso ou penoso, ou que prejudique sua frequência à 

escola.

5  -  O que acontece com as empresas que não cumprem as 

determinações do MPT?

O descumprimento de uma recomendação poderá ensejar a 

instauração de inquérito civil para apuração dos fatos e posterior 

celebração de um termo de compromisso ou ajuizamento de ação 

judicial. Se a empresa descumpriu um termo de compromisso já 

firmado com o MPT, será cobrada a multa prevista sem prejuízo do 

cumprimento da obrigação assumida.

6  -  Como o MPT combate as terceirizações ilegais?

MPT avalia caso a caso se a atividade pode ou não ser 

terceirizada e se estão presentes os requisitos que caracterizam 

uma relação de emprego normal, tais como subordinação, 

pessoalidade, etc. Constatando fraude, o MPT exige a imediata 

regularização.

7  -  Quais são os ítens fiscalizados pelo MPT na área rural?

No setor rural, o Ministério Público do Trabalho e seus parceiros 

- a fiscalização do trabalho e a Polícia Federal – verificam se estão 

sendo fornecidos e utilizados os equipamentos de proteção 

necessários para que os trabalhadores tenham condições de 

trabalho adequadas, sem risco para a saúde.

8  -  Se eu souber de irregularidades trabalhistas, posso 

denunciar ao MPT ?

Sim. A denúncia pode ser feita pessoalmente, por um simples 

telefonema, por carta ou até mesmo pela internet.

9  -  O que o MPT faz para garantir a contratação de pessoas 

com deficiência nas empresas?

Além de ações socioeducativas de orientação voltadas para as 

empresas e a sociedade civil, principalmente mediante a realização 

de audiências públicas, o MPT intima as empresas com 100 ou mais 

empregados para que comprovem o cumprimento da obrigação 

legal de contratar um certo percentual de pessoas com deficiência.

Fonte site MPT

Em parecer técnico, o advogado Hélio Gherardi, membro do 

corpo técnico do DIAP, faz abordagem sobre o novo 

posicionamento do Ministério Público do Trabalho, reconhecendo o 

recolhimento da taxa ou contribuição assistencial do não filiado à 

entidade sindical. A taxa assistencial é para o custeio das atividades 

sindicais, em conformidade com artigo 548 "caput" e alíneas "a" e 

"b", da CLT, que fixa para uma determinada categoria a contribuição 

assistencial e a contribuição confederativa. Por sua vez, obriga a 

todos os integrantes da categoria, independentemente de prévia 

autorização específica, sem comportar qualquer oposição, inclusive 

porque vincularam-se às negociações coletivas, por meio de 

acordos, convenções e/ou dissídios coletivos. Ou seja, “são 

sentenças normativas que por sua vez beneficiam a todos, mesmo 

os não filiados sindicalmente”. 

MPT reconhece contribuição do não filiado

CONHEÇA O MINISTÉRIO PÚBLICO

DO TRABALHO (MPT)

IBGE, existem no Nordeste 61 instituições de ensino 
público superior. Já as privadas, contabilizam 387 
instituições. Nosso objetivo é colocar o Parlamento em 
sintonia com a sociedade, discutindo os avanços, 
dificuldades e acima de tudo desenvolvimento sustentável 
de nosso Estado”, reforça Cabral.

A diretora geral da Faculdade Estácio FAL, Cristina 
Suruagy, destacou as conquistas obtidas pela entidade, 
no entanto, cobrou das autoridades competentes mais 
estrutura, especialmente na questão da segurança 
pública, uma vez que um dos prédios da instituição está 
localizado num bairro onde o índice de violência é alto.

O diretor vice-presidente do SINPRO AL, Eduardo 
Vasconcelos, usou a tribuna para denunciar o processo de 
mercantilização do Ensino Superior, a insensibilidade das 
faculdades, a falta de negociação com o sindicato patronal 
e a ausência de ganho real nas negociações salariais.

Participaram da sessão pública o diretor da 
Faculdade Maurício de Nassau, Paulo Marinho; o 
presidente da Unopar, Benedito Paulo Anadão; o diretor 
geral da Fits, Dário Ancanjo; o presidente do Sintep 
(Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 
Ensino Privado), Robson Rodrigues. 

Os deputados Inácio Loiola (PSDB), Jeferson Morais 
(DEM), Sérgio Toledo (PDT) e Thaise Guedes (PSC) 
também participaram do evento.

Dirigente sindical participa de curso de formação

O diretor vice-presidente do SINPRO-AL, Eduardo 
Vasconcelos, participou, no período de 14 a 19 de janeiro 
deste ano, na cidade de Guarulhos, em São Paulo, de 
cursos oferecidos pelo Centro de Estudos Sindicais 
(CES). O aperfeiçoamento faz parte da política de 
valorização da formação dos diretores do SINPRO-AL.

Durante o evento, foram oferecidos dois cursos aos 
líderes sindicais. Um deles foi o I Curso de Gestão 
Sindical ,  onde os part ic ipantes aprofundam 
conhecimentos em organizações sindicais.

Outro curso também trabalhado no encontro foi o 
Curso de Formadores e Formadoras. Nesse módulo, os 
sindicalistas são preparados com conhecimento teórico 
para formar, nos seus locais de atuação, cidadãos 
capazes de entender o processo de disputa de classe e 
mobilizar os trabalhadores. "A formação é uma 
necessidade para renovar o entendimento sobre a 

SINPRO-AL e trabalhadores: paralisação 
histórica e vitoriosa no Colégio Batista Alagoano.

Com muita organização e mobilização, professores e 
funcionários do Colégio Batista Alagoano, ao lado do 
SINPRO-AL (Bancários e também do Sintep), deram, no 
final do ano de 2011, uma lição histórica de luta por seus 
direitos, que, até hoje, serve de “lição” para todos nós que 
representamos o SINPRO-AL e toda a nossa categoria. 

Foram 02 dias de paralisação que resultaram 
no atendimento integral das pendências devidas aos 
servidores do CBA, num acordo que entre as partes que 
está sendo acompanhado pelos dois sindicatos.

Paralisação histórica

Nos dias 13 e 14 de dezembro de 2011, 
professores e funcionários do Colégio Batista Alagoano, 
ao lado de dirigentes sindicais do SINPRO-AL e do Sintep, 
realizaram uma histórica paralisação por seus direitos 
trabalhistas.

À época, trabalhadores e sindicalistas 
denunciavam que o CBA acumulava uma dívida 
trabalhista da ordem de R$ 1,5 milhão, envolvendo R$ 
500 mil apenas de proventos, além de pendências quanto 
à FGTS, INSS, férias atrasadas e outros benefícios.

Apoio ao alunado

No dia 13/11/2011, em frente à sede do Colégio 
Batista Alagoano, categoria e sindicalistas realizaram um 
exemplar protesto – de caráter pacífico -, para denunciar 
à sociedade a dívida acumulada pela direção do colégio, 
manifestação que contou com o apoio integral e 
presencial dos alunos da instituição, 100% solidários à 
paralisação e à luta dos trabalhadores.

À época, o vice-presidente do SINPRO-AL, prof° 
Eduardo Vasconcelos, afirmava que o que faltava era a 
abertura de negociação por parte da direção do colégio, 
lembrando que duas reunião anteriores entre servidores, 
sindicalistas e representantes do Colégio Batista 
Alagoano “não resultaram em nenhum avanço, pela falta 
de resposta concretas da direção da escola”.

Reunião decisiva

Este quadro de inércia e indecisão por parte da 

direção do CBA iria mudar horas depois, e já no 2° dia de 

realidade sindical brasileira", destaca Eduardo 
Vasconcelos.

Cícero Ferreira (Bancários) discursa na greve do Colégio Batista Alagoano

paralisação (14/11/2011) dos trabalhadores, reunião de 

negociação que durou mais de duas horas resultou em 

acordo aprovado pela categoria, quando a direção do 

colégio aceitou pagar os salários em atraso em 03 

parcelas [através de cheques pré-datados], no seguinte 

“calendário”: 1ª, 26/12/2011; 2ª, 20/02/2012, e 3ª, em 

15/03/2012.

O SINPRO-AL, desde o final de 2011, 

acompanhou em cima o acordo feito e as promessas da 

direção do CBA, do mesmo jeito que também 

acompanhou o processo de volta às aulas após a 

vitoriosa paralisação da categoria.

Acordo cumprido

O SINPRO-AL fez valer a sua luta em defesa dos 

servidores do Colégio Batista Alagoano [que, infelizmente, 

fechou suas portas encerrando uma história gloriosa na 

educação alagoana]. As 03 parcelas de salários já foram 

quitadas, e as dívidas trabalhistas estão sendo saldadas 

através da Justiça do Trabalho.

O sindicato orientou a todos os servidores para 

entrarem com ação na Justiça do Trabalho, sendo 

atendido pela maioria dos servidores.

É o SINPRO-AL na luta em defesa dos direitos da 

categoria.


