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té o final do mês de agos-
to, o Sinpro/RS estará com 
um novo site, com novo 
layout e estrutura para me-

lhor atender os professores do ensino 
privado. O site é hoje um dos princi-
pais meios de comunicação do Sindi-
cato com os docentes de todo estado, 
com uma média de 50 mil acessos ao 
mês. 
Nesta nova estrutura, as notícias terão 
lugar de destaque, com atualização 
mais ágil e conteúdo mais completo, 
produzido pela equipe de Comuni-
cação Sinpro/RS diariamente. Os 
serviços estarão dispostos de forma 

estratégica e também continuam no 
menu à esquerda. A organização dos 
conteúdos segue a forma como o Sin-
dicato se estrutura, por nível de en-
sino. “Dessa forma, o professor que 
atua na Educação Infantil, por exem-
plo, tem uma área específica com to-
das as informações e serviços de que 
ele precisa”, explica Celso Stefanoski, 
diretor de Comunicação do Sinpro/
RS. O mesmo acontece com todos os 
outros níveis: Básico, Superior, Pro-
fissional, EaD, Idiomas e Sesi/Senai. 
Em virtude do grande volume de da-
dos, alguns conteúdos ainda poderão 
estar em construção.  

Site com cara nova 
INTERNET

A Procuradoria do Trabalho de Pas-
so Fundo instaurou expediente a partir 
de denúncia do Sinpro/RS com a fi-
nalidade de apurar o cumprimento de 
Normas Regulamentadoras (NRs) pelas 
instituições de ensino privado na região. 
De acordo com a coordenadora da Pro-
curadoria do Trabalho de Passo Fundo, 
procuradora Patrícia de Mello Sanfelice, 
foram instauradas 23 investigações en-
volvendo diversas instituições de ensi-
no. As denúncias feitas pelo Sinpro/RS 
em janeiro deste ano à DRT, em Porto 
Alegre, e a oito escritórios regionais do 
MPT no estado, são referentes às escolas 
básicas que não se manifestaram sobre o 
cumprimento das NRs exigido pelo Mi-
nistério do Trabalho como forma de pro-
teção à integridade física e mental dos 
trabalhadores.

MPT de Passo Fundo 
investiga NRs

A 

O Sinpro/RS lançou em julho o site www.li-
mitedealunosporturma.com.br, um espaço criado para 
informar à sociedade gaúcha, especialmente pais e 
estudantes, sobre o excesso de estudantes por turma 
praticado nas instituições de ensino privado do Rio 
Grande do Sul. A proposta é constituir um canal de 
comunicação dinâmico e interativo para promover o 
debate público sobre o tema. “A divulgação das ins-
tituições que extrapolam os limites pretendidos pelo 
Sinpro/RS procura estabelecer uma sintonia entre o 
interesse dos professores e a expectativa das famílias 
e dos alunos com relação à qualidade do ensino”, es-
clarece Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS.

O excesso de alunos é considerado um dos ele-
mentos que prejudica a qualidade do ensino e con-
tribui para o adoecimento dos professores. Em maio 
deste ano, o Sinpro/RS fez um levantamento junto 
às instituições de Educação Básica e Superior em 
todo o estado para identificar turmas com excesso 
de alunos. O resultado desse levantamento pode ser 
acessado no site e a comunidade também pode par-
ticipar com sua opinião. 

A iniciativa busca dar visibilidade à importân-
cia da limitação de alunos por turma, uma reivindi-
cação antiga do Sinpro/RS ao Sinepe/RS. Um novo 
levantamento será realizado no segundo semestre. 

Sindicato denuncia excesso de alunos por turma  
SAÚDE DO PROFESSOR

Está no ar desde o dia 30 de junho a 
TV Contee on-line, emissora institucional 
da Contee na Web, que levará aos visitantes 
conteúdos exclusivos multimídia e a cobertura 
das principais atividades e lutas da Confede-
ração. A programação será bimestral e estará 
disponível no portal www.contee.org.br/tvcon-
tee para ser assistido em qualquer momento, 
utilizando a tecnologia streaming. Para ver 
a programação e enviar dúvidas e sugestões, 
entre em contato através do e-mail tvcontee@
contee.org.br

Contee  estreou
TV on-line

Em assembleia realizada no dia 13 de 
julho, na sede do Sinpro/RS, os professores 
de idiomas aprovaram o texto da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 2010 com o sin-
dicato patronal (Sindiomas). Pelo docu-
mento, a reposição salarial será de 5,30%, 
de acordo com o INPC e 6,23% para o 
piso salarial. O reajuste deve ser pago jun-
to ao salário de julho dos docentes, com 
retroatividade a 1º de abril, data-base da 
categoria. O acordo segue para assinatura 
dos Sindicatos. 

Professores de 
idiomas aprovam CCT 

ERRATA 
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

    Diferente do que foi divulgado em nota do Jornal Extra Classe do mês de julho, retificamos 
as datas-limite para que as instituições de ensino do RS efetuem o pagamento da primeira par-
cela do 13º salário, conforme prevê Convenção Coletiva de Trabalho: Convenção Sinpro/RS e 
Sinepe/RS: até 5 de agosto; Convenção Sinpro/RS e Sindiomas: até 15 de agosto.  

EDUCAÇÃO BÁSICA
Educação Infantil
0 a 2 anos: 7 alunos
3 a 4 anos: 15 alunos 
5 a 6 anos: 20 alunos
Ensino Fundamental
Séries iniciais: 1ª a 4ª série/1º a 5º ano: 25 alunos 
Séries finais: 5ª a  8ª série/6º a 9º ano: 35 alunos 
Ensino Médio: 40 alunos 
EDUCAÇÃO SUPERIOR: 50 alunos

Conheça proposta de limitação de estudantes 
por turma apresentada pelo Sinpro/RS:


