SINPRO-SP realiza seminário
sobre a saúde do professor
Os cuidados para a saúde vocal
e os reflexos do estresse na postura do professor são os temas do
seminário que o SINPRO-SP realiza
no dia 26 de maio, em sua sede, com
a fonoaudióloga Fabiana Copelli
Zambon e com as fisioterapeutas
Líris Wuo e Michele Waitman.
Será a oportunidade de colocar em discussão alguns problemas
que afetam a saúde dos professores, as condições de trabalho da
categoria e também de ter orientações para os cuidados com a prevenção. Os professores do Sesi e
do Senai terão a falta abonada como

garantem os respectivos acordos
coletivos de trabalho.
Fabiana Copelli Zambon,
fonoaudióloga formada pela PUC-SP
e cursando especialização no Centro Estudos daVoz (CEV), coordena
o Programa de Saúde Vocal do Professor do SINPRO-SP. Líris Wuo é
fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia na Incontinência Urinária e
pós-graduanda em Fisioterapia na
Dor Pélvica Crônica pela Escola
Paulista de Medicina. Michele
Waitman é fisioterapeuta, especialista em Sexualidade Humana pela USP
e pós-graduanda em Uroginecologia

pela Escola Paulista de Medicina. As
fisioterapeutas desenvolvem uma
pesquisa sobre os problemas
posturais dos professores.
Seminário:
Cuidados para a saúde vocal
e reflexos do estresse na
postura do professor
Data: 26 de maio de 2004, a
partir das 8h30
Local: SINPRO-SP
Rua Borges Lagoa, 208, Vila
Clementino
(próximo ao metrô Santa Cruz)

Eleição de delegado sindical
No mesmo dia e horário acontecerá a
eleição dos delegados sindicais do Sesi e do
Senai. Leia a respeito no verso.

Eleição
de delegado
sindical
Também no dia 26 de maio,
acontecerá a eleição dos delegados sindicais do Sesi e do
Senai. O professor interessado em participar deverá fazer
a inscrição de sua candidatura por telefone (5080-5988)
ou por fax (5080-5985 – a/c
Profa. Ana Ferreira) até o dia
30 de abril. A relação dos candidatos será divulgada no próximo boletim.

Fique por dentro
Mantenha-se atualizado(a): acesse o site www.sinprosp.org.br
Se você ainda não recebe o boletim eletrônico do SINPRO-SP, solicite
seu cadastramento pelo e-mail: boletim@sinprosp.org.br
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