
MOBILIZAÇÃO – Professores da Regional 
de Lajeado se reuniram no dia 21 de julho para 
discutir as mobilizações pela valorização da Edu-
cação Infantil e avaliar a proposta para acordo do 
Sindicreches. Na Regional Santa Cruz, os profes-
sores se reúnem em debate organizado pelo Sin-
dicato no dia 14 de agosto, na Adunisc, às 19h, 
sobre a valorização dos profissionais de Educação 
Infantil e as melhores condições de trabalho. 

NEGOCIAÇÃO SALARIAL – O Sinpro/RS 
realiza no dia 3 de agosto Assembleia Geral dos 
professores da Educação Infantil em Porto Alegre. 
Na pauta, a avaliação e deliberação sobre a proposta 

para Convenção Coletiva de Trabalho e a autoriza-
ção para desconto da contribuição assistencial.

A negociação deste ano teve quatro rodadas en-
tre Sinpro/RS e Sindicreches, de maio a julho, e foi 
marcada pela forte resistência do Sindicato Patronal 
em conceder melhorias aos professores. Apesar da 
última proposta negociada prever aumento real, não 
houve avanço em cláusulas sociais como a reivindi-
cação de unificação das férias em janeiro e fevereiro 
e o recesso em julho. A última proposta prevê rea-
juste de 4,88% (INPC) + 0,62% de aumento real 
para os pisos maiores de Porto Alegre e interior e 
4,88% (INPC) + 4% para os pisos menores.
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elhores condições de trabalho e salá-
rio, formas de contratação dos profes-
sores e falta de credenciamento e au-
torização das instituições de Educação 
Infantil junto aos órgãos competentes 

foram os temas debatidos em Audiência Pública 
realizada em 17 de julho na Câmara de Vereadores 
de Passo Fundo. A exemplo da audiência ocorri-
da na Assembleia Legislativa, no dia 19 de junho, 
esta também foi solicitada pelo Sinpro/RS e in-
tegra a campanha pela valorização dos profissio-
nais de Educação Infantil. Participaram, em Passo 
Fundo, representantes da Secretaria Municipal de 
Educação, do Conselho Municipal de Educação e 
do Fórum de Educação Infantil do Planalto, que 
congrega o Fórum Estadual.

O Sinpro/RS apresentou dados referentes ao ele-
vado número de escolas funcionando de forma irregu-
lar. Já foram identificadas 1.520 instituições públicas 
e privadas de Educação Infantil sem credenciamento 
ou autorização no estado. “Esse número alarmante re-
vela um grave problema, como a falta de segurança na 
educação das crianças e de comprometimento com a 
qualidade de ensino nessas instituições”, destaca Celso 
Stefanoski, diretor do Sinpro/RS.

A diretora do Sinpro/RS Regional Passo 
Fundo, Renata Cerutti, relatou as precárias condi-
ções de trabalho e salários dos profissionais. “Além 
dos baixos salários, muitas instituições atuam com 
excessivo número de alunos por turma, falta de 
auxiliares, espaços físicos inadequados, não con-
cessão de intervalos de descanso aos professores 
e férias em período não correspondente às demais 
escolas, além de, muitas vezes, não serem contra-
tados como professores. É necessário que se com-
preenda que uma instituição sem autorização para 
funcionar ou atuando sem professor habilitado 
para a função, não é uma escola. E é esta realidade 
que queremos mudar”, sustentou a dirigente.

Como encaminhamento da audiência, as en-
tidades presentes se comprometeram em publicar 
uma carta aberta à sociedade para publicizar o de-
bate, com o compromisso de buscar a regularização 
e fiscalização mais efetiva das escolas, bem como a 
valorização dos profissionais de Educação Infantil.

M

ENSINO PRIVADO
EDUCAÇÃO INFANTIL

Audiência debate condições de trabalho

SINPRORS Previdência tem rentabilidade de 13% 

Iniciativa integra campanha do Sinpro/RS pela valorização dos profissionais de Educação Infantil

O SINPRORS Previdência, plano de previdência 
complementar dirigido aos associados do Sinpro/RS, 
fechou o primeiro semestre de 2012 com rentabilida-
de positiva de 13,59%. Desde agosto de 2008, quan-
do foi instituído, o plano já acumula um patrimônio 
de R$ 2,2 milhões, com uma carteira de investimen-
tos composta por ativos de renda fixa e variável. “A 
alta rentabilidade e as contribuições flexíveis têm sido 

o principal diferencial do plano e atrativo aos profes-
sores, pois, como a Fundação CEEE é um fundo de 
pensão, toda a rentabilidade é revertida para o plano”, 
destaca Ângelo Prando, diretor do Sinpro/RS. Além 
disso, as contribuições previdenciárias podem ser de-
duzidas da base de cálculo do Imposto de Renda até 
o limite de 12% da renda bruta. Informações e simu-
lações: www.sinprorsprevidencia.com.br

Foto: Am
anda Scharr/O

 N
acional

Evento contou com representantes da Prefeitura e do Conselho de educação e diretores do Sinpro/RS
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Mais de 4 mil acessos foram registrados no site 
www.limitedealunosporturma.com.br apenas no mês de 
julho, quando o Sinpro/RS divulgou a lista de insti-
tuições de ensino, da Educação Básica e da Educação 
Superior, que mantiveram turmas com excesso de alu-
nos no primeiro semestre deste ano, com base nos pa-
râmetros defendidos pelo Sindicato (quadro ao lado). 
Um aumento de oito vezes em relação aos acessos do 
mês anterior. O estudo foi realizado entre maio e ju-
nho em todo o estado e apresenta 63 instituições com 
turmas com excesso de alunos.

Cresceu também a demanda de pais e estudantes 
ao Sinpro/RS buscando informações a respeito e de-
nunciando turmas com excesso de alunos. “Há um en-
tendimento de que turmas lotadas prejudicam a qua-
lidade do ensino”, observa Cecília Farias, diretora do 
Sinpro/RS. “O Sindicato vai realizar neste semestre 
um evento reunindo as associações de pais e mestres e 
de alunos para discutir o problema”. 

O assunto ganhou repercussão na imprensa. Os 

jornais Zero Hora, Correio do Povo e Jornal do Comércio, 
com circulação estadual, abordaram também o acordo 
firmado pelo Sinpro/RS com o Colégio Bom Jesus/
Sevigné, de Porto Alegre, que garantiu o pagamento 
de 30% de hora-atividade aos professores devido ao 
excesso de alunos em uma turma do 8º ano e outra no 
Ensino Médio. A Razão, de Santa Maria, O Nacional, 
de Passo Fundo, e o Diário de Canoas, de Canoas, di-
vulgaram o estudo do Sinpro/RS. A RBSTV também 
fez uma reportagem especial sobre o tema e a Andi 
Comunicação e Direito tratou do assunto no site e em 
newsletter nacional. 

A campanha pela limitação no número de alunos 
por turma foi lançada em 2010 pelo Sinpro/RS, que 
passou a debater publicamente o assunto por meio 
do site www.limitedealunosporturma.com.br. “Apesar 
de não conseguirmos avançar na mesa de negociação, 
com a denúncia pública estamos sensibilizando pais e 
estudantes, que têm questionado o problema junto às 
instituições de ensino”, observa Cecília.

Pais e estudantes juntam-se à campanha
LIMITE DE ALUNOS

EDUCAÇÃO BÁSICA

Educação Infantil
0 a 2 anos: 7 alunos;
3 a 4 anos: 15 alunos; 
5 anos: 20 alunos.

Ensino Fundamental
1º ao 5º anos: 25 alunos; 
6º ao 9º anos: 35 alunos. 

Ensino Médio
40 alunos. 

EDUCAÇÃO SUPERIOR
50 alunos

SINPRO/RS VANTAGEM                                                               sinprovantagem@sinprors.org.br

BOA VISTA DO INCRA 
Posto Cotrimaio Combustíveis. 40 dias de prazo 
com cheque ou desconto especial à vista. Consulte 
o cartão do posto. Fazenda Boa Vista do Incra, s/n. 
 (55) 3613.1292  – www.cotrimaio.com.br

CAXIAS 
Renata Corsetti Barbosa. Fonoaudióloga. Aten-
dimentos de voz, linguagem, motricidade orofacial, 
disfagia. 20% de desconto. Andrade Neves, 1189  (54) 
3228.4301  – http://rcfonoaudiologia.wordpress.com

DOuTOR MAuRICIO CARDOSO 
Posto Cotrimaio Combustíveis. 40 dias de prazo 
com cheque ou desconto especial à vista. Consulte o 
cartão do posto. Avenida Getúlio Vargas, 387  – (55) 
3534.1155  – www.cotrimaio.com.br

FARROuPILHA 
Nova Vicenza Hotel. 30% de desconto nos apar-
tamentos Luxo e Super Luxo nos finais de sema-
na acima de 02 diárias, 20% para 01 diária e 10% 
durante a semana. Dr. Jaime R. Rossler, 88  – (54) 
3261.1132 – www.novavicenzahotel.com.br

HORIZONTINA 
Posto Cotrimaio Combustíveis. 40 dias de prazo com 
cheque ou desconto especial à vista. Consulte o cartão 
do posto. Engenheiro Jorge Antonio Dahne Loge-
mann, 80  – (55) 3537.6669  – www.cotrimaio.com.br
 
NOVO HAMBuRGO
NAP – Núcleo de atendimento psicológico, 
psicopedagógico, arteterapeuta, terapeuta 
ocupacional, psicomotricista e fonoaudióloga. 
20% de desconto. Cel. Frederico Linck, 1186 – 

(51) 3035.3606 contato@napvs.com.br
 – www.napvs.com.br

Perfam Sinos – perfumes, cosméticos, higiene e 
beleza. 40% de desconto. Júlio de Castilhos, 109 
Sala 101 – (51) 3581.3878. 

Portal restaurante e pizzaria. 10% de desconto. Av. 
7 de Setembro, 1133  – (51) 3587.2129
 – www.portalrestaurantes.com.br

PALMEIRA DAS MISSÕES 
Posto Cotrimaio Combustíveis. 40 dias de prazo 
com cheque ou desconto especial à vista. Consulte o 
cartão do posto. Independência, 2488 Sala 02  – (55) 
3742.7656 – www.cotrimaio.com.br

PELOTAS
Kelly Schmidt Fotografia. 20% de desconto em 
book fotográfico e 10% em eventos sociais. Pe. An-
chieta, 2310 – (53) 3025.7163
 – www.kellyfotografia.com.br 

PORTO ALEGRE 
Consultório Culinário. 15% de desconto no al-
moço, incluindo bebidas. Lima e Silva, 1037 – (51) 
9118.3998 – www.facebook.com/consultorio.culinario.1 

L´OR Clinique – Estética e Pilates. 20% de des-
conto. Dona Augusta, 48 – (51) 3233.7969 
 – www.lorclinique.com.br

Studio Poa Pilates – Pilates, treinamento funcio-
nal, fisioterapia dermato funcional (estética). Pi-
lates e funcional: 15% de desconto 1x por semana 
e 20% 2x por semana; drenagem e estéticos 10% de 

desconto, em pacotes 15%; limpeza de pele 15% e 
peeling 20% – Carazinho, 335, 2º andar
(51) 3237.5744 – www.studiopoapilates.com.br
  
Torre de Pizza restaurante. 10% de desconto no 
almoço e 8% no jantar, em dinheiro. Lima e Silva, 
776 Loja 16 - (51) 3228.6209.  

SANTO AuGuSTO
Padaria e Confeitaria Central. 5% de desconto à 
vista ou cartão de débito e 3% no cartão de crédito 
nos produtos produzidos pela Central. Av. Comér-
cio,  20 – (55) 3781.1066.

SANTA ROSA
Caio Marmitt Braun – Clínica Odontológica. 
Minas Gerais, 55 Sala 404 – (55) 9119.8183 
 – caiobraun@yahoo.com.br

SÃO LEOPOLDO
Perfam Sinos – Perfumes, cosméticos, higiene 
e beleza. 40% de desconto. Conceição, 842 – (51) 
3581.3878.  
  
TRÊS DE MAIO
Posto Cotrimaio Combustíveis. 40 dias de pra-
zo com cheque ou desconto especial à vista. Con-
sulte o cartão do posto. Avenida Santa Rosa, 02  – 
(55) 3535.9600 e Rodovia BR 472, km 31  – (55) 
3535.1596  – www.cotrimaio.com.br

OBSERVAÇÃO - Para usufruir dos descontos 
e condições especiais de pagamento, é necessário 
apresentar o Cartão de Associado, Sinpro/RS Van-
tagem. Os descontos não são cumulativos nem váli-
dos em promoções.



EXTRA CLASSE Agosto /2012

ENSINO PRIVADO
PRÊMIO EDUCAÇÃO

O prazo para as indicações para a 15ª edição do Prêmio Educação RS encerra 
no dia 31 de agosto e podem ser feitas pelo site www.sinprors.org.br/premio, em for-
mulário específico.  O Prêmio destaca profissionais, projetos e instituições do meio 
educacional do Rio Grande do Sul. Dentre os critérios que serão considerados pela 
comissão julgadora estão: o compromisso com a educação de qualidade; o desen-
volvimento da cidadania; a democratização da sociedade e o acesso da população ao 
conhecimento e à educação; relação das propostas educacionais com a comunidade. 
“O objetivo é valorizar e socializar os trabalhos que contribuem de forma significa-
tiva para a promoção da qualidade da educação”, afirma Celso Stefanoski, diretor 
do Sinpro/RS. 

Os vencedores serão escolhidos pelos professores associados ao Sindicato, após 
a pré-seleção feita por uma Comissão Julgadora, de 19 de setembro a 05 de outu-
bro. Os ganhadores serão laureados com a estatueta Pena Libertária no dia 19 de 
outubro de 2012, em Porto Alegre/RS, em solenidade específica.  

Indicações até 31 de agosto
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Instituição
Fundação Thiago de Moraes Gon-
zaga, Escola Amigos do Verde, 
Fadipa – Fundação Diocesana Pão 
dos Pobres, Ass. Centro de Promo-
ção do Menor Santa Fé, Associação 
Vida Nova, Associação de Recupe-
ração do Menor Novo Lar, Institu-

to Santa Luzia, Comung, Centro de Educação Am-
biental, Escola de Ensino Fundamental Frei Pacífico, 
Escola Educar-se, Iterra e Fundação Unitrabalho.

Projeto
6ª Jornadinha Nacional de Literatura, Proje-

to de extensão comunitária ler é saber, Centro de 
Equoterapia Identidade e inclusão social: educar 
pela pesquisa, Horto Educativo Conhecendo a 
Flora Regional, Medidas Sócio-Educativas – da re-
pressão à educação, Programa de Inclusão Digital, 
Consciência Guarani, Promusit, Lajeado Pratos, 
Mova/RS, Planejamento e orçamento participativo 

da escola cidadã, Educação Agroecológica e Clube 
de Mães, Escola Itinerante do MST, Convênio da 
Secretaria de Educação de Porto Alegre com cre-
ches comunitárias, Programa interinstitucional de 
integração da universidade com a educação básica, 
Mova/Porto Alegre e Programa Integrar/RS.

Profissional
Iván Izquierdo, Fábio Cantergiani Ribeiro 

Mendes, Danilo Gandin, Juan José Mouriño Mos-
quera, Juracy Assmann Saraiva, Neila Sperotto, Sa-
rita Amaro, Wrana Maria Panizzi, Dinizar Fermia-
no Becker, Argemiro Jacob Brum, Irmã Maria Leô-
nida Favero, Bartolo Perez, Mario Osório Marques, 
Edy Viñas Pereira e Padre Elli Benincá.

Especiais
Professores de Uruguaiana (Menção honro-

sa), Juiz Guilherme Pinho Machado (Destaque), 
Francisco Alfredo Garcia Jardim (Menção honro-
sa), Zilah Mattos Totta (In memorian).

Professor na Educação Infantil
ESPAÇO JURÍDICO

a dinâmica do mundo moderno,  é 
cada vez mais comum e frequente que 
os pais busquem as escolas de Educação 
Infantil a partir do quarto mês de idade 

da criança.
O acelerado crescimento da oferta de estabele-

cimentos de ensino privado tem relação direta com:
• a necessidade da família de uma instituição 

que se encarregue do cuidado e da educação de 
seus filhos pequenos; 

• os argumentos advindos das ciências que 
investigam o processo de desenvolvimento hu-
mano que indicam a primeira infância como pe-
ríodo crítico desse processo;

• a compreensão de que o ser humano tem di-

reito ao cuidado e à educação desde o nascimento, 
sendo a educação elemento constitutivo da pessoa.

A LDBEN, publicada em 1996, define a 
Educação Infantil como primeira etapa da Edu-
cação Básica, ampliando sua importância social ao 
integrá-la à formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania, com a exigência de contrata-
ção de professores no acompanhamento de crianças.

As disposições acerca da exigência de pro-
fessores, bem como da formação do profissional, 
constam nas resoluções dos Conselhos Munici-
pais de Educação, e na falta destes, nas Resolu-
ções do Conselho Estadual de Educação.

Vemos, clara e objetivamente, que a exi-
gência de professor se dá desde os zero anos de 

idade, já nos berçários. Assim, a proporção de 
grupo de crianças de zero aos seis anos deve ser 
acompanhada por professores na proporção es-
tabelecida pela legislação.

A observância, pelos estabelecimentos de 
ensino, da legislação que prevê a contratação de 
professores é fundamental para a qualidade da 
educação que as crianças venham a ter. 

Por isso, é importante lembrar que, primeiro, 
não há processo pedagógico de qualidade sem a 
presença de professores e, segundo, esse processo 
pedagógico começa já nos primeiros meses de vida.

Departamento Jurídico
juridico@sinprors.org.br

N

Foto: Igor Sperotto

Celso Stefanoski e vencedores de 2011 (ao centro com os troféus): Lorena 
Consalter Gaib, Tania Rosing, Ivan Izquierdo, Diza Gonzaga e Airton Dipp

Projetor
O Projetor – Banco de Currículos superou os 8 

mil currículos cadastrados. Espaço disponibilizado 
pelo Sinpro/RS em seu site para auxiliar na recolo-
cação profissional dos professores ou busca de pro-
fissionais pelas instituições de ensino. Podem-se ca-
dastrar professores de todo o estado e de fora, bem 
como atualizar as informações. A pesquisa por cur-
rículo é feita por nível, disciplina ou cidade. Acesse 
o Projetor em www.sinprors.org.br/projetor

Memória Em 15 anos de história, o Prêmio Educação entregou 52 troféus Pena Libertária 
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A Campanha de Sindicalização 2012 do Sinpro/RS associou 1.460 
novos professores desde fevereiro, quando foi lançada – superando 85% 
da meta deste ano. A Campanha destaca os direitos dos professores do 
ensino privado como resultado das conquistas históricas da categoria e o 
papel do Sinpro/RS em relação à carreira dos docentes.

O quadro social do Sinpro/RS conta com 18.336 professores, mais de 
60% da categoria no estado, e a meta é sindicalizar mais de 1.714 profes-
sores até dezembro.

 “Este é um ano em que o Sindicato está atuando em muitas frentes 
na busca de melhores condições de trabalho para os professores”, afirma 
Sani Cardon, diretor do Sinpro/RS. “E isso tem se refletido em conquis-
tas como a notificação do MPT em relação ao direito ao descanso dos 
professores e o acordo com uma escola da capital sobre a limitação de 
alunos por turma. Dessa forma, mantemos a categoria unida e fortalecida 

e contamos com a adesão de quem ainda não faz parte”.
 IMPOSTO SINDICAL – O Sinpro/RS dá continuidade, neste 

semestre, à devolução do Imposto Sindical aos professores associados 
em todo o estado. Esta política está completando 20 anos e já se consti-
tui numa prática institucionalizada no Sindicato. ”Acreditamos que esta 
transparência contribui para uma maior liberdade e autonomia sindicais 
e o fortalecimento da categoria”, destaca Sani Cardon. A maior parte 
dos cheques já foi entregue no primeiro semestre. A devolução é condi-
cionada ao recolhimento do imposto pelas escolas à CEF e ao envio da 
relação dos professores ao Sinpro/RS. A restituição é de 73% do valor 
descontado dos professores no salário de março – 13% superior ao per-
centual repassado ao Sinpro/RS. O valor é rateado entre o Sindicato da 
categoria, a Federação, a Confederação, a Central Sindical e o Ministé-
rio do Trabalho.

CAMPANHA

Mais 1.460 professores sindicalizados

A Justiça do Trabalho determinou no dia 13 de 
julho o bloqueio de créditos da Urcamp junto aos 
municípios de Itaqui, Candiota, São Gabriel, Caça-
pava do Sul e Santana do Livramento. A decisão da 
1ª Vara do Trabalho de Bagé visa garantir o paga-
mento dos salários dos professores que, em alguns 
campi, estavam pendentes desde janeiro. A iniciativa 
judicial atende pedido do Sinpro/RS em ação cole-
tiva ajuizada em junho contra a Urcamp e as prefei-
turas devedoras de verbas à Universidade, referentes 
ao Programa de Ensino Superior Comunitário (Pro-
esc). A Justiça concedeu prazo para que a Urcamp 
apresentasse documentação comprobatória dos valo-
res devidos pelos municípios, de forma individuali-
zada. Também foi dado prazo para manifestação das 
prefeituras sobre os valores informados.

Cresce participação dos professores
REDES SOCIAIS

Os meses 
de junho e ju-
lho marcaram 
um crescimento 
de 57% no nú-
mero de usuá-
rios das redes 
sociais do Sin-
pro/RS. Criadas 
em março deste 
ano, as páginas 
administradas 
pelo Sindicato no Twitter (www.twitter.com/
SinproRS) e Facebook (www.facebook.com/Sin-
proRS) são atualizadas diariamente e respondem 
a uma demanda dos professores por agilidade e 
facilitação do acesso à informação e serviços na 

internet. Atual-
mente as redes 
sociais são a 
segunda maior 
fonte de tráfego 
de usuários no 
site da institui-
ção.  

Nos perfis 
do Sinpro/RS, 
são publicadas 
notícias sobre as 

atividades do Sindicato, resultados de reuniões, 
audiências públicas e assembleias, informações 
relacionadas à educação, além de rapidamente 
esclarecer as dúvidas sobre benefícios, carreira, 
mercado de trabalho e diversos outros assuntos.

Justiça determina
bloqueio de créditos

URCAMP


