
Ministério Público do Trabalho vem 
ampliando a fiscalização referente ao 
cumprimento das Normas Regulamen-
tadoras (NRs) nas instituições de ensino 

privado do Rio Grande do Sul. Oito Procuradorias 
já se manifestaram: Novo Hamburgo, Santa Maria, 
Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Santo Ângelo, 
Uruguaiana, Passo Fundo e Pelotas. A ação é resul-
tado de denúncia feita pelo Sinpro/RS, em janeiro, 
sobre as instituições que não comprovaram o cum-
primento de três das 33 NRs exigidas pelo Ministé-
rio do Trabalho.

Em 2009 o Sindicato notificou 331 institui-
ções da Educação Básica para que comprovassem o 
cumprimento da NR 7, que estabelece o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO); da NR 9, relativa aos Programas de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) e a NR 17, da Er-
gonomia. De acordo com o diretor do Sinpro/RS, 
Cássio Bessa, o objetivo é melhorar as condições 
de trabalho e cuidar da saúde dos professores. “Nas 
negociações com o Sinepe/RS, enfatizamos que é 
preciso criar uma cultura de saúde nas instituições 
de ensino”, pondera o dirigente.
InterIor – Santa Cruz do Sul foi a primei-
ra Procuradoria a abrir processos de investigação 
contra as instituições denunciadas. De acordo com 
a advogada Luciane Toss, da Assessoria Jurídica 
do Sinpro/RS, a primeira audiência demonstrou a 
receptividade do tema pelos procuradores. Foi de-
terminado que 23 escolas encaminhassem a com-
provação do PCMSO e o PPRA. “No entanto, os 
documentos não comprovam medidas preventivas 
de contenção de danos ao aparelho vocal, readap-

tação dos locais de trabalho ou realização de exa-
mes médicos específicos”, destaca. O MPT de San-
ta Cruz emitirá recomendação para que as escolas 
cumpram as Normas. 

Em Passo Fundo, foram instauradas 23 inves-
tigações envolvendo diversas instituições de ensino 
e, em Santa Maria, duas escolas foram notificadas 
com prazos para melhorias de infraestrutura. Em 
Caxias do Sul, há pedido de informações pelo MPT 
acerca das denúncias. A Procuradoria de Santo Ân-
gelo realizou audiência com as escolas denunciadas 
e firmou Termo de Ajuste de Conduta (TAC) en-
fatizando que as instituições devem realizar análise 
ergonômica do trabalho e implementar medidas de 
prevenção de riscos ambientais. Em Pelotas, Uru-
guaiana e Novo Hamburgo, o Sinpro/RS requereu 
audiência para dar andamento às denúncias.

MPT amplia fiscalização das NRs no estado 
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Confira os convênios firmados em agosto pelo Sin-
pro/RS. A lista completa está disponível no site www.
sinprors.org.br.

rIo GrAnDe Do SUL
DELL COMPUTADORES. Desconto mínimo de 
7% que poderá ser conjugado com outras promoções da 
marca na aquisição de computadores pessoais. Limite de 
cinco equipamentos por ano ou três por quadrimestre por 

associado. Fone 0800-970.0246 –www.dell.com.br

Porto ALeGre
CIA TEATRO NOVO. TEATRO/CULTURA. Desc. 
15% nos espetáculos, eventos e oficinas da Cia. Tea-
tro Novo. Rua Luciana Marcelo Gama, 332/202 – (51) 
3374-7626 – www.teatronovo.com.br

LATICÍNIOS DA COMUNIDADE – Desconto de 

10% sobre todos os produtos para pagamento à vista. Rua 
da República, 528. (51) 8191-7912 – mapremfulwari@
gmail.com

PIQUETE APORREADOS DO 38 – MOSTRA 
CULTURAL GAÚCHA. De 5 a 20/9. Desconto de 
15% à vista em alimentação e bebidas na área de abran-
gência do projeto. Rua da Guarda Municipal, Parque 
Harmonia (51) 9659-1011 – pousadabotai@terra.com.br

SINPROVANTAGEM

O Seminário Estadual sobre o Projeto de Lei das 
Instituições Comunitárias de Educação Superior, realiza-
do na sede estadual do Sinpro/RS, no dia 14 de agos-
to, concluiu o ciclo de debates sobre o tema. No en-
contro, foi aprovada uma resolução sobre o PL 7.639 
e propostas de emendas com critérios para definir as 
IES comunitárias. O PL tramita no Congresso e tra-
ta dos termos de parceria entre as instituições deste 
segmento da Educação Superior e o poder público. 
Segundo a resolução, as IES que pleiteiam a classi-
ficação de comunitárias devem respeitar os princípios 
de gestão democrática (eleição direta para gestores), 

participação da comunidade nos conselhos diretivos 
das mantenedoras e das mantidas, compromisso com 
a assistência estudantil, veto à terceirização do serviço 
conveniado, compromisso com a qualidade do ensino 
e credenciamento vinculado à avaliação institucional 
positiva e administração pautada pelos princípios da 
gestão pública.

Ao final do Seminário, também foi aprovada a 
criação do Fórum Permanente pela Democratização das 
IES Comunitárias. As propostas de emendas foram en-
caminhadas para as comissões de Educação da Câmara 
Federal e da Assembleia Legislativa e ao MEC.

Propostas de emendas definem IES comunitárias
ENSINO SUPERIOR
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Celso Stefanoski

Os professores do Centro Universitário 
Metodista/IPA, em assembleia convocada pelo 
Sinpro/RS, no dia 14 de agosto, avaliaram os 
prejuízos provocados pela extinção de mais de 
cem turmas no começo do semestre. As medi-
das administrativas resultaram em demissões, 
reduções de carga horária de vários docentes e 
afetaram a pesquisa e extensão. Na plenária, os 
professores creditaram a autoria das medidas à 
Rede Metodista do Sul, cujo núcleo adminis-
trativo está sediado em São Paulo. Na ocasião, 
foi eleita uma comissão representativa dos do-
centes, que ficou responsável pela redação de 
um manifesto à comunidade. A comissão e o 
Sinpro/RS buscaram interlocução com a dire-
ção da Rede Metodista, em São Paulo, e até o 
fechamento desta edição ainda não havia reu-
nião agendada. Uma representação da Fames, 
de Santa Maria, também pertencente à rede 
informou que está enfrentando os mesmos 
problemas. No dia 30 foi entregue ao Bispo 
da Igreja Metodista no estado o conjunto de 
reivindicações.

Professores criticam 
extinção de turmas 

IPAO diretor do Sinpro/RS, Celso 
Stefanoski, foi empossado no dia 18 
no Conselho Estadual de Educa-
ção (CEED/RS), ocupando a se-
gunda vaga do Sindicato no órgão. 
A representação é referendada pela 
assembleia de professores. “Com o 
propósito de consolidar e garantir a 
qualidade e regulamentação do ensino é que o Sinpro/
RS participa efetivamente do Conselho. Muitas conquis-
tas foram realizadas e consolidadas na legislação do estado 
com a presença de colegas que me antecederam”, ressaltou 
Stefanoski ao assumir a vaga de conselheiro. 

Diretor toma posse no CEED/RS
PRÊMIO EDUCAÇÃO RS 2010  –  Termina em 
17 de setembro o período de indicações para o 
Prêmio Educação RS 2010, feitas pela comuni-
dade e docentes, por meio de formulário on-line 
www.sinprors.org.br/premio. O Prêmio chega à 
13ª edição destacando um projeto, um profis-
sional e uma instituição do meio educacional do 
Rio Grande do Sul. A entrega do troféu Pena 
Libertária acontece no dia 15 de outubro, em 
Porto Alegre, em comemoração ao Dia do Pro-
fessor. O troféu Pena Libertária foi especialmente 
criado para o Prêmio Educação pelo artista 
plástico Gustavo Nakle. 


