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ENSINO PRIVADO
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SINPROVANTAGEM www.sinprors.org.br

A cada mês, o Sinpro/RS firma novos convênios com estabelecimentos 
comerciais e de serviços em todo o estado. Para usufruir dos benefícios, o 
professor deve apresentar o Cartão Sinpro/RS vantagem, documento de 
identidade de sindicalizado ao Sinpro/RS. 

BENTO GONÇALVES
ARMONIA SOM E EDUCAÇÃO. ESCOLA DE MÚSICA E MU-

SICALIZAÇÃO APLICADA AO ENSINO. 10% de desconto na mensa-
lidade – Garibaldi, 611 – (54) 3454.5584 
armonia@armonia.mus.br – www.armonia.mus.br

  
VINÍCOLA TORCELLO. 5% de desconto – Paraná, 17 – RS 444 Km 

16 – Vale dos Vinhedos – (54) 3459.1164
 torcello@torcello.com.br – www.torcello.com.br

GUAPORÉ
DIVERSITÁ. MODA/ACESSÓRIOS FEMININOS E MASCULI-

NOS E MODA ÍNTIMA. 15% de desconto – Silvio Sanson, 989 – (54) 
3443.4326 – lojadiversita@hotmail.com

FARROUPILHA
CHICKEN SHOW. RESTAURANTE.  5% de desconto – Coronel Pena 

de Moraes, 680 Sala 14 – (54) 3035.3100 – farroupilha@chickenshow.com.br

LIVRARIA E PAPELARIA PARANÁ. 10% + 5% de desconto à vista 
em brinquedos, material escolar e de escritório – Julio de Castilhos, 734,  sa-
las 102 e 103 – (54) 3261.3667 – papelariaparana@terra.com.br

NATURALLIS FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO. 15% de desconto 
em produtos manipulados e 8% na linha comercial – Rui Barbosa, 20 A – 

(54) 3261.5640 – farmácia.naturallis@terra.com.br

NOVO HAMBURGO 
DENTOCLÍNICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. Descontos es-

peciais. David Canabarro, 37, Conjunto 404 – (51) 3595.2762
dentoclinicars@hotmail.com

  
PORTO ALEGRE
RONCO DO BUGIO. PARQUE DE ECO-AVENTURA. 20% de 

desconto em arvorismo, tirolesa, trilha e aluguel bike. Preços especiais para 
grupos – Luiz Corrêa da Silva, 9.000 – (51) 9919.5420
luciano@bugioaventura.com.br – www.bugioaventura.com.br

SOMATTOS STUDIO PILATES. 15% de desconto na mensalidade, 
aula experimental gratuita e avaliação física e postural gratuita de 3 em 3 
meses – Otto Niemeyer 1496 Sala 04 – (51) 32079129
vedoy-gym@hotmail.com – www.somattospilates.com.br

SANTA MARIA
KLEBER ALVES DA ROCHA. FISIOTERAPIA E MASSAGEM. 

25% de desconto – Venâncio Aires, 2776 – (55) 3424.2787 
fisioterapia.yoga@gmail.com

SERAFINA CORRÊA
LOJA ART´ENCANTO PRESENTES E DECORAÇÕES. 12% de des-

conto à vista – 25 de julho, 390 – (54) 3444.1236 – andresatreviso@net11.com.br

TRAMANDAÍ
ALESSANDRO BELLATO. ORTODONTISTA. Descontos espe-

ciais. São Judas Tadeu, 174 – (51) 3684.1224 – ortho.bellato@hotmail.com

LIMITE DE ALUNOS POR TURMA
Sindicato reforça alerta a pais e estudantes

O Sinpro/RS denunciou a pais, alunos e comunidade o excesso de alunos por turma praticado por 
instituições de Educação Básica e Superior no estado. O último levantamento, feito em agosto deste 
ano pelo Sindicato, apresentou 90 escolas de Educação Básica e 14 instituições de Ensino Superior 
que contam com turmas com número superior de alunos segundo os parâmetros reivindicados junto 
ao Sindicato patronal. A lista completa pode ser acessada no site www.limitedealunosporturma.com.br

A denúncia deste problema pelo Sindicato tem garantido a sensibilização não só de pais e estu-
dantes, mas também de algumas instituições de ensino. “Mesmo com a indisposição do Sinepe/RS 
de regulamentar a limitação na Convenção Coletiva de Trabalho, a exposição pública do assunto 
tem repercutido nas direções de escolas e universidades. Pais e alunos também receberam bem a 
ação do Sindicato”, destaca Amarildo Cenci, diretor do Sinpro/RS.  

Panfleteação 
expõe problema 
aos pais e
alunos

URCAMP – O segundo semestre de 2011 encer-
ra com salários atrasados e redução de carga horária 
dos docentes. Apenas em Alegrete,  Santana do Li-
vramento e Dom Pedrito os salários foram pagos na 
integralidade até outubro. Os demais foram pagos 
parcialmente e, em Bagé, já são dois vencimentos 
em atraso. Em maio, o Sindicato firmou acordo com 
longo parcelamento dos salários atrasados de 2010. 
Medidas como a instalação de câmeras nos prédios 
da Urcamp em Bagé, ponto eletrônico e intentos de 
redução de carga horária, no segundo semestre, so-
mados aos atrasos salariais, revoltaram professores e 
funcionários. “O Sinpro/RS realizou duas reuniões de 
professores e agendou assembleia para o dia 13, como 
parte da política de acompanhamento”, destaca Mar-
cos Fuhr, diretor do Sinpro/RS.

SINPRORS PREVIDÊNCIA – O Sinpro/RS aler-
ta aos professores associados participantes do SIN-
PRORS Previdência que podem fazer seus aportes 
para dedução do Imposto de Renda até o fim de 
dezembro. O limite atual é de 12% da renda bruta 
anual. O SINPRORS Previdência é um plano com-
plementar instituído pelo Sindicato em parceria com 
a Fundação Ceee para os professores do ensino pri-
vado. Oferece benefício de aposentadoria com renda 
mensal de acordo com o capital acumulado pelas con-
tribuições e rentabilização. Mais informações: www.
sinprorsprevidencia.com.br


