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o próximo dia 14 de maio, os professores 
do ensino privado se reúnem em Porto 
Alegre, em assembleia geral, para avaliar 
a proposta para Acordo Coletivo de Tra-
balho. Até o fechamento desta edição, 

Sinpro/RS e Sinepe/RS ainda estavam discutin-
do o percentual de aumento real para o salário dos 
professores. Ao final da reunião do dia 3 de maio, a 
direção do Sinepe/RS informou a reinstalação de as-
sembleia de diretores das instituições, aberta no dia 
16 de abril. 

A negociação entre o Sinpro/RS e o Sinepe/RS 
iniciou no dia 1º de março e até o dia 3 de maio fo-
ram realizadas oito reuniões, em uma das mais lon-
gas negociações dos últimos anos. “O processo foi 
marcado pela postura 
intransigente dos repre-
sentantes da Educação 
Superior, com destaque 
para o Comung. O que 
se configura num para-
doxo considerando-se 
o discurso das lideran-
ças deste segmento que 
procura acentuar um pa-
drão de relacionamento 
mais elevado com os 
professores”, observa 
Marcos Fuhr, diretor do 
Sinpro/RS.

Na segunda sema-

na de abril, antecedendo a assembleia de diretores, 
convocada pelo Sinepe/RS, dirigentes dos sindica-
tos dos professores e funcionários desenvolveram 
um amplo processo de mobilização de formadores 
de opinião, deputados e vereadores, buscando sua 
manifestação pela continuidade do processo de ne-
gociação. A preocupação surgiu com a possibilidade 
de encerramento unilateral das negociações a par-
tir da convocação da assembleia do Sinepe/RS, sem 
que houvesse uma proposta consensuada entre as 
comissões de negociação. A assembleia do Sinepe/
RS deliberou pela integralização de um reajuste de 
7% a partir de maio. “A evolução da proposta, se-
guramente, é resultado da mobilização desenvolvida 
pelos sindicatos”, afirma Fuhr.

MPT investiga Cooperativa Integral

Assembleia avaliará 
proposta para acordo
Professores do ensino privado do Rio Grande do Sul se reúnem no 
próximo dia 14 de maio em assembleia geral para avaliar proposta 
para acordo com vistas à Convenção Coletiva de Trabalho 2011

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

Os gestores da Cooperativa Integral, man-
tenedora do Colégio Diretto, em Passo Fundo, 
são alvo de uma Ação Civil Pública, consequência 
de reiteradas denúncias promovidas pelo Sinpro/RS ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT). Segundo 
a direção do Sindicato, desde 2005 o Colégio Di-
retto praticava arbitrariedades no setor educacio-
nal na região. Inicialmente, oferecia em Tapejara 
cursos que tinha autorização para oferecer somen-
te em Passo Fundo, cooperativando os professores. 
Em 2006, com as atividades em Tapejara cessadas 
por determinação do Conselho Estadual de Edu-
cação, após denúncia do Sinpro/RS, a terceiriza-
ção continuou em Passo Fundo sob a manutenção 
da Cooperativa Integral, que também tinha sede 

em São Leopoldo e desenvolvia atividades em 
todo o país. 

Com a Ação, a Assembleia Geral da Coope-
rativa decidiu pela sua extinção. A decisão pela 
extinção significa que para satisfação dos créditos 
dos credores, primeiro serão liquidados os bens 
da cooperativa para que depois se busque os bens 
particulares do presidente. “A ACP deve decla-
rar a ilegalidade dos contratos de cooperativados 
dos professores, obviamente lesivos ao trabalha-
dor e à educação de modo geral. Acrescido com 
as ações individuais, a ação coletiva de trabalho 
reconhecerá a atividade docente”, afirma Renata 
Cerutti, diretora do Sinpro/RS Regional Passo 
Fundo.

Seis professores foram contemplados no 
dia 30 de abril em sorteio público do Fundo 
Rotativo de Apoio à Qualificação Docente – 
FAQ, programa instituído pelo Sinpro/RS que 
concede financiamento parcial aos professores 
do ensino privado, associados ao Sindicato, para 
o desenvolvimento e a conclusão de projeto de 
qualificação em Programa de Pós-Graduação. 
Para o exercício de 2011 foram sorteadas dois 
financiamentos  parciais para mestrandos e 
quatro para doutorandos, além de um suplente 
para cada vaga. Este ano, 28 candidatos esta-
vam aptos ao sorteio. 

Seis professores
foram contemplados
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Reunião entre Sinpro/RS e Sinepe/RS no dia 3 maio

FAQ 2011

Professores contemPlados 
mestrandos
Gustavo Arossi – Lajeado
Igor Roberto Borges –  Canoas
doutorandos
Lucas Nunes Ogliari –  Viamão
Luciana Dornelles Venquiaruto –  Erechim
Janete Maria Bonfanti – São Sebastião do Caí
Simone Ulrich Picoli – Canoas

Stefanoski cumprimenta o professor Gustavo 

Assembleia Geral 
Data: 14 de maio de 2011
Horário: 14 horas
Local: Auditório do Sinpro/RS – Avenida João 
Pessoa, 919 – Porto Alegre
Pauta
– avaliação e deliberação de proposta com vis-
tas à Convenção Coletiva de Trabalho;
– ratificação do percentual e época de desconto 
da contribuição assistencial e consequente au-
torização para desconto nos salários de todos 
os professores, em folha de pagamento;
– deliberação sobre emendas ao Regulamento 
da Casa do Professor;
– autorização para assinatura exclusiva do dire-
tor titular de Finanças nos cheques de devolu-
ção do imposto sindical 2011 para os associa-
dos;
– aprovação do Balanço Patrimonial de 2010;
– definição da Comissão Gerenciadora do FAQ;
– assuntos gerais.
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