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EXTRA CLASSE Outubro/2011

s professores do Sesi e Senai aprovaram, em as-
sembleia realizada pelo Sinpro/RS em 11 cida-
des do estado, o Acordo Coletivo de Trabalho 
sobre o sistema alternativo ao ponto eletrônico. 
A instituição vai permanecer utilizando software 

de controle próprio em que a marcação dos horários é feita 
pelos professores. O acordo vigora até outubro do próximo 
ano. “As assembleias foram extremamente positivas, pois 
reunimos os professores presencialmente em várias unidades, 
discutindo não somente o ponto eletrônico, mas dando in-
formações sobre os seus direitos”, destaca Cássio Bessa, dire-
tor do Sinpro/RS. O acordo atende exigência do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que estabelece que empresas com 
mais de dez funcionários utilizem o Registrador Eletrônico 
de Ponto (REP) para impressão de comprovante dos regis-
tros de entrada e saída ao trabalhador. A categoria promove 
nova assembleia em dezembro para elaborar a pauta de rei-
vindicações para a Convenção Coletiva de 2012.

Professores aprovam sistema alternativo de ponto 

O
SESI/SENAI

Confira os convênios firmados em setembro pelo 
Sinpro/RS. A lista completa está disponível no site www.
sinprors.org.br. Os descontos não são cumulativos, nem 
válidos em promoções.

BAGÉ
BÁRBARA C. PALMA. Nutricionista. Desc. de 50%. 
Bento Gonçalves, 285 D Sala 901 – (53) 3242-0313 – 
nutricaobarbara@gmail.com

CAPÃO DA CANOA 
HOTEL KOLMAN. Desc. de 20% até 30/11 e de 10% 
de 01/12/11 a 10/04/12 sobre a tabela. Sepé, 1.800 – 
(51) 3625.2021 –hotelkolman@hotelkolman.com – www.
hotelkolman.com.br

GRAMADO
CASA MASSON. Joalheria, relojoaria e óptica. Desc. 
de 15% à vista e 10% a prazo - Borges de Medeiros, 
2.727 loja 3/5 – (54) 3295.2189 – www.masson.com.br
POUSADA VOVÓ CAROLINA. Desc. de 10% na 
alta temporada e 20% na baixa temporada para duas ou 
mais diárias. Av. das Hortênsias, 677 – (54) 3286-2679 – 
pousada@vovocarolina.com.br

IMBÉ 
HOTEL OÁSIS. Desc. de 20% até 30/11 e de 10% de 
01/12/11 a 10/04/12 sobre a tabela. Rua 25, 70 – (51) 
3683.1101 – hoteloasis@hoteloasis.com.br  

www.hoteloasis.com.br

NOVO HAMBURGO
ÓPTICA CONFIANÇA. Desc. de 15% à vista e 10% 
a prazo – Nações Unidas, 2.001 lj. 2067- (51) 3593.7479 
– www.opticaconfianca.com.br

OSÓRIO 
EXCLUSIVA. Móveis e decoração. Desc. de 15% 
à vista e 5% a prazo – (51) 3663.6104 – alinelferri@
gmail.com

PASSO FUNDO 
PIZZARIA SOMARE. Desc. de 10% no rodízio, para 
pagamento em dinheiro – Presidente Vargas, 1870 - (54) 
3315.1134 – somarepizzaria@terra.com.br - www.pizza-
riasomare.com.br

PORTO ALEGRE 
CASA MASSON. Joalheria, relojoaria e óptica. Desc. 
de 15% à vista e 10% a prazo - Shoppings Moinhos e 
Iguatemi – (51) 3391.4760 – www.masson.com.br
CIA DO ALMOÇO. Restaurante. Desc. de 10% no 
almoço (sem bebidas) para pagamento em dinheiro, de 
2ª a sábado. Felipe Camarão, 719 – (51) 3312.4379 – cia-
doalmoco@hotmail.com 
FACIEM 3D. Clínica de RX Odontológico 3D. Des. de 
15% - Av. Plínio Brasil Milano, 425 – (51) 3339.4999 – 
sknijnik@hotmail.com – www.faciem3d.com.br

NICOLE S. SANTOS. Fisioterapia domiciliar. 
Desc. de 25% – (51) 9812.7060 – nicolefisioterapeu-
ta@gmail.com
ÓPTICA CONFIANÇA. Desc. de 15% à vista e 
10% a prazo – Av. Salgado Filho, 194, e Shopping 
Praia de Belas – (51) 3211.4252 – www.opticacon-
fianca.com.br
PARRILLA DEL SUR – Culinária uruguaia. Desc. 
de 15% sobre o total da conta, à noite, às segundas-
-feiras e de quartas a domingos; exceto sites de com-
pras coletivas. Nilópolis, 111 – (51) 3012.7878 – dar-
ci_dessbesell@hotmail.com – www.parrilladelsur.com.br
UNIJUÍ EAD. Desc. de 10% na mensalidade da 
graduação em EaD; exceto licenciatura de Educação 
Física. Siqueira Campos, 1171, 4º andar – (51) 3061-
7901 – instituto@cesarsantos.org.br  –  www.unijuiuni-
dadepoa.blogspot.com

SANTA CRUZ DO SUL
ACQUAWORLD. Natação e hidroginástica. Desc. 
de 10% a 20% dependendo da modalidade – Thomaz 
Flores, 303 F – (51) 3056.4844 – acqua_world@hot-
mail.com  

TORRES
GRANDE HOTEL. Desc. de 20% na tabela, exceto 
Réveillon e Carnaval. Júlio de Castilhos, 324 – (51) 
3664.1887 – ghotelt@terra.com.br – www.grandehotel-
torres.com.br

SINPROVANTAGEM sinprovantagem@sinprors.org.br

Sinpro/RS critica ampliação de dias letivos 
O Sinpro/RS manifestou sua posição contrá-

ria à proposta de aumento dos dias letivos, de 
200 para 220, feita pelo Ministério da Educação 
(MEC), em setembro. Em ofício enviado ao mi-
nistro Fernando Haddad, o Sindicato avalia que 
a qualidade da educação não é garantida com 
mais dias de aula, mas com um real investimento 
nos profissionais da educação, recursos didáticos 
e espaços de aprendizagem. “Alertamos também 

que a ampliação resultará na redução do tempo 
de planejamento e avaliação que os professores 
dispõem, restringindo ainda mais o acesso dos 
docentes aos bens culturais, lazer e a necessária 
recomposição das energias para a tarefa cada vez 
mais desafiante da docência”, destaca Cecília Fa-
rias, diretora do Sinpro/RS.
CALENDÁRIO ESCOLAR – O Sinpro/RS 
encaminhou correspondência às escolas com 

uma proposta de calendário escolar para 2012, 
resguardando 15 dias de efetivo descanso em ju-
lho, além da unificação dos feriados e das férias. 
O objetivo é proporcionar aos docentes que atu-
am em mais de um estabelecimento de ensino 
usufruir integralmente seus períodos de descan-
so. A proposição do calendário aos estabeleci-
mentos de ensino privado tem sido uma política 
do Sinpro/RS há vários anos.

Docentes deliberaram sobre Acordo Coletivo referente ao registro de ponto

Foto: M
arcelo A

m
aral


