
s professores da Uergs aprovaram em 
assembleia do Sinpro/RS e Aduer-
gs  dia 27 de setembro acordo coletivo 
2010. Além da renovação das cláusulas 

de condições de trabalho, destaca-se a reposição do 
INPC, de 4,77%, retroativa a março, reajuste do 
vale-refeição (R$ 14,43) e pagamento de 15 vales 
adicionais até fevereiro de 2011 a título de reco-
nhecimento das perdas ainda não repostas e dia do 
professor usufruído no dia 11 de outubro. Foi ain-
da acordado na negociação a imediata nomeação 
de todos os professores concursados e em condi-
ções de assumir. “Quanto ao Plano de Carreira, o 
assunto ficou adiado devido às questões políticas 
eleitorais, mas houve, por parte dos negociadores 
do governo, o reconhecimento de que a Uergs é 
a única instituição estadual sem Plano de Carrei-
ra definido”, ressalta Amarildo Cenci, Diretor do 

Sinpro/RS.
Mobilização – O mês 

de setembro foi marcado pelo 
retorno da mobilização dos pro-
fessores, alunos e funcionários da 
Uergs pela sua revitalização. No 
dia 9 de setembro um ato públi-
co reuniu cerca de 200 pessoas 
em frente ao Palácio Piratini, no 
centro de Porto Alegre, com ca-
minhada até a reitoria da Univer-
sidade. Os docentes reivindicaram, 
principalmente, a posse da nova reitoria eleita em 
julho, bem como a nomeação dos docentes concur-
sados e a implantação de um Plano de Carreira dos 
técnicos e docentes.

“O ato mostrou a força da Uergs. Lamenta-
mos apenas ter que dispensar tanta energia em te-

mas básicos para funcionamento da Universidade”, 
destacou Fernando Guaragna, professor e reitor 
eleito da Universidade. A eleição foi homologada 
pelo Conselho Superior Universitário no dia 6 de 
agosto. A homologação está na Secretaria de Ci-
ência e Tecnologia aguardando ato de posse pelo 
governo do estado.

Professores fecham acordo
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PoRTo alEGRE
PiRUETa FESTaS. Desc. de 5% a 10% para 

compras parceladas e de 15% à vista, com brinde. Dr. 
Campos velho, 1137 e Av. Pará, 305 – (51) 3242.2221 
/ 3374.2221 -  www.pirueta.com.br

laJEaDo
PSiCÓloGa RobERTa SCHWiNGEl. 

Desc. de 35%. Bento Gonçalves 1016, sala 303 – Cen-
tro – (51) 8127.4555 / 3726.3849  roberta.schwingel@
yahoo.com.br

CiCloSFaRMa. Descontos de 10% a 20%. 
Saldanha Marinho, 248 – (51) 3748.1684 / 8477.0412 
– www.ciclosfarma.com.br

NUTRiCioNiSTa PRiSCila azaMbU-
Ja loPES DE SoUza. Desc. de 25% na mensali-
dade para pacote a partir de quatro consultas.  Júlio de 

Castilhos, 920 – sala 2 – (51) 3729.5054 / 9299.5605 
–  pri_azambuja@yahoo.com.br

São lUiz GoNzaGa 
PSICOTERAPEUTA MARISA DE CONTI.  

Desc. de 30%. Dinarte Vieira Marques, 578 – (55) 
9624.3877 – marisadeconti@yahoo.com.br

ibiRUbÁ 
aNGEl FaRMa – MEDiCaMENToS E 

PERFUMaRia.  Desc. de 10% em medicamentos 
éticos e 15% em genéricos e similares. Dumanoel Filho, 
775 – (54) 3324.7029 – angelrossato@yahoo.com.br 

 
CaNoaS 
CoRPUS SaNE STUDio PilaTES E 

PERSoNal TRaiNNER.  Desc. de 10% no va-

lor da hora/aula. 15 de Janeiro, 373 – sala 802 – (51) 
9913.1368/ 9655.1359 – www.corpussane.com.br

São lEoPolDo 
JUliaNE bRaNDaliSE SCHERER 

ToMÉ – aCUPUNTURa.  Desc. de até 15%. Con-
ceição, 1113 – (51) 3037.7413 –  9991.5121 –
acupunturatome@hotmail.com

aRRoio Do MEio 
ClÍNiCa bElaS ÁGUaS lTDa. Desc. de 

10% em fisioterapia, hidroginástica e natação. Rua das 
Flores, 47 – Bela Vista – (51) 3716.1283 – smatte@
arroionet.com.br 

ViTal aCaDEMia. Desc. de 10% na men-
salidade (opção livre). Visconde Rio Branco, 584 sala 
201 – (51) 3716.1722.

SINPROVANTAGEM

A Procuradoria do Ministério Público do Trabalho em Caxias 
do Sul determinou no dia 28 de setembro a notificação de 
19 escolas denunciadas pelo Sinpro/RS em relação ao cum-
primento das Normas Regulamentadoras (NRs) do Mi-
nistério do Trabalho. As instituições devem 
apresentar, no prazo de 10 dias, os Progra-
mas de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRAs), Programas de Controle Médi-
co de Saúde Ocupacional (PCMSOs) e a 
análise ergonômica do ambiente de traba-
lho, de acordo com a NR17. A notificação 
foi determinada pela procuradora Priscila 
Boaroto em audiência com o Sinpro/RS. 
A partir de denúncias do Sinpro/RS, des-
de janeiro oito procuradorias já abriram 
processos de investigação.

MPT de Caxias notifica escolas
SAÚDE DO PROFESSOR

O
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Ato público reuniu professores e alunos da Uergs na capital 

Na segunda quinzena de setembro, o Sinpro/RS voltou a ajuizar 
ação coletiva em nome dos professores contra a Ulbra, desta vez, para 
garantir o pagamento de pendências salariais decorrentes de alterações 
impostas pela reitoria no padrão operacional dos cursos de EaD. Dois 
terços dos professores que vinham atuando nesta modalidade foram 
desvinculados sem comunicação formal e antes de concluídas as ativi-
dades do primeiro e segundo trimestres letivos. Os professores foram 
induzidos a optar pela EaD sem saber que haveria as mudanças, que 
no entendimento do Sindicato visam a redução do custo operacional da 
Ulbra. Como as tentativas de negociação não surtiram efeito, o Sinpro/
RS ingressou em juízo pleiteando o pagamento dos salários do primeiro 
e segundo trimestres.

Ação judicial cobra pendências 
salariais na EaD

ULBRA

ENSINO PRIVADO


