
leita com 95,59% dos votos válidos, a nova direção do Sindi-
cato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul 
(Sinpro/RS) tomará posse no próximo dia 19 de outubro e ficará 
à frente do Sindicato até 31 de dezembro de 2016.  Composto 
por 28 diretores atuais do Sinpro/RS e 32 professores que terão o 

primeiro mandato, o colegiado assume a gestão com o compromisso de dar 
continuidade e ampliar o projeto do Sindicato.

As eleições ocorreram de 27 a 29 de agosto em todo o estado e a apura-
ção foi realizada no dia 30. Dos 18.244 professores aptos a votar, 11.018 fo-
ram às urnas (60,39%): 10.337 votos para a Chapa 1 – Profissão Professor, 343 
brancos e 135 nulos. “O sistema de apuração eletrônica, implantado neste ano, 
garantiu a apuração em um terço do tempo que era despendido na verificação 
manual”, expõe Rômulo José Escouto, coordenador da Comissão Eleitoral.

Este foi o maior colégio eleitoral da história do Sindicato e contou com 
a atuação de mais de 500 pessoas entre candidatos, comissão, mesários e fun-
cionários do Sinpro/RS.

RECONHECIMENTO – O resultado da eleição foi comemorado du-
plamente, segundo Cássio Bessa, diretor da atual direção e integrante da chapa 
eleita. “É um desafio muito grande mobilizar a categoria para uma eleição com 
chapa única”, explica. “Mas os professores participaram e não deixaram dúvida 
do reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado no Sindicato”.

A Chapa 1 foi vitoriosa em todas as 227 urnas. “A aprovação da atuação 
do Sindicato é estadual e em todos os níveis e modalidades”, destaca Ama-
rildo Cenci, diretor do Sindicato e também integrante da nova direção. O 
resultado por urna e por regional pode ser conferido no site do Sinpro/RS 
(www.sinprors.org.br/eleicoes). 

 “O Sinpro/RS é um projeto coletivo, centrado nos professores e na qua-
lidade da educação. É um prazer fazer parte dele”, diz a professora Margot 
Andras, que terá seu primeiro mandato. “Nesta eleição, o Sinpro/RS mais 
uma vez foi revitalizado em termos de propostas e de pessoas”.

Faleceu no último dia 
13 de agosto, em sua residên-
cia, o diretor do Sinpro/RS 
– Regional Santo Ângelo, 
Odir Francisco Dill Ruckha-
ber, 56 anos, vítima de infar-
to. Odir também integrava a 
Chapa 1 ‒ Profissão Professor.

Formado em Enge-
nharia, professor da Universidade Regional Inte-
grada (URI), de Santo Ângelo, Odir foi militante 
do Sinpro/RS desde a década de 1980, passando a 
integrar a Direção Colegiada, na Regional Santo 
Ângelo, em 1995. Também integrava o Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) há 24 
anos como diretor e conselheiro. No último período, 
estava na coordenação da Comissão de Ética. Odir 
foi diretor da Mútua Caixa de Assistência dos Pro-
fissionais do RS por duas gestões, de 2003 ‒ 2008.

ELEIÇÕES SINPRO/RS

Nova direção assume em outubro

Diretor do Sinpro/RS foi 
vitimado por infarto

ENSINO PRIVADO
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Colegiado é composto por diretores da atual gestão e professores que terão o seu primeiro mandato

E

Participação dos professores e resultado comemorados

Odir Ruckhaber

Dos 18.244 professores aptos a votar, 11.018 foram às urnas (60,39%)

FALECIMENTO

Foi em meio a mais uma Campanha Eleito-
ral do Sinpro/RS, numa manhã de terça- feira, 13, 
que o Odir nos deixou.

Era mais uma Campanha, vivenciada com in-
tensidade e senso de compromisso, tarefa que se so-
mava a tantas outras em uma vida sempre intensa.

Militância em várias entidades, somada às 
aulas na URI, que sempre prestigiou e que ajudou 
a construir na região missioneira desde o tempo 
de funcionário da então Fundames.

Professor e engenheiro, dirigente do Sinpro/RS, 
conselheiro do Crea, diretor da Mútua do Crea, en-
tusiasta do associativismo e da parceria.

Parceiro de luta, de esperança sempre reno-
vada, mesmo nas adversidades das conjunturas 
difíceis e da intransigência patronal, mas sempre 
disposto para a festa de celebração da vida.

Nas reuniões do Sindicato, suas manifesta-
ções, marcadas pelo uso de expressões eruditas, 
mesmo quando destacavam dificuldades, tinham 
um sentido positivo e um realce de compromisso 

com a causa em questão.
A mais famosa de suas manifestações, no en-

tanto, e que bem sintetizou o seu espírito militan-
te e festivo, foi a defesa de uma proposta salarial 
lá nos anos 1990 convertendo os valores em qui-
los de picanha e garrafas de cerveja, que arrancou 
aplausos generalizados e aprovação ampla da pro-
posta que defendia.

Era um entusiasta dos projetos do Sinpro/RS, 
em especial da Casa do Professor, que frequentava 
nas suas vindas quase semanais a Porto Alegre.

As reuniões e os eventos do Sinpro/RS per-
deram um emblema de assiduidade e descontra-
ção. As atividades lúdicas, nos eventos político- 
sindicais, perderam um militante.

Os professores e o Sinpro/RS perderam um 
ativista incansável de suas causas.

Obrigado Odir, pela tua dedicação e entusiasmo.

Marcos Júlio Fuhr
Direção Colegiada

Ativista incansável
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Encerrado o período de indicação do Prêmio 
Educação, as instituições, projetos e profissionais 
indicados serão avaliados por uma Comissão Jul-
gadora, especialmente convidada pelo Sinpro/RS. 
De 2 a 13 de setembro, a Comissão escolherá três 
finalistas em cada categoria, tendo como critérios 
o compromisso com a educação de qualidade, o 
desenvolvimento da cidadania e o acesso ao co-
nhecimento.

Pelo terceiro ano consecutivo, os vencedores 
serão escolhidos por votação on-line pelos mais de 
18 mil professores associados ao Sindicato. A vo-
tação começa no dia 16 de setembro e vai até 4 de 
outubro. Os vencedores serão divulgados no dia 9 de 
outubro, no site do Sindicato, e laureados com a es-
tatueta Pena Libertária no dia 18, em solenidade no 

auditório da Sede estadual do Sinpro/RS, em Porto 
Alegre (Avenida João Pessoa, 919). Informações so-
bre a premiação em www.sinprors.org.br/premio

PRÊMIO EDUCAÇÃO RS

Votação começa em setembro

Pendência salarialSemana da Consciência Profissional

HISTÓRIA

Durante a gestão 1992-1995, 
o Sinpro/RS, depois de assumir o 
conceito Sindicato Cidadão, rom-
peu com o presidencialismo, ado-
tando para o mandato seguinte o 
formato de Diretoria Colegiada. 
A decisão foi tomada pela catego-

ria em 1994, durante o 4º Cepep, e foi implantada 
a partir de 1995.

INFORMAÇÃO – A área da comunicação 
com a categoria, que sempre foi uma prioridade, 
desde o início da ação da oposição sindical no fi-
nal dos anos 1970, também recebeu incrementos. 
Duas iniciativas destacaram-se a partir de 1992: 

a reformulação do então Jornal do Sinpro/RS, 
com mudanças editoriais inéditas na área sindi-
cal, incluindo textos de colaboradores como Luis 
Fernando Verissimo, Moacyr Scliar, Ruy Carlos 
Ostermann; e a adoção da profissionalização da 
linha de comunicação da campanha salarial da-
quele ano, com o slogan Por uma escola que não 
fique só na fachada, concebida por uma agência de 
publicidade e veiculada em todo estado.

JORNAL EXTRA CLASSE – Em março 
de 1996, o Sinpro/RS lança o jornal Extra Classe 
– outro marco não só na comunicação da entida-
de, mas na consolidação de seu perfil cidadão e 
da sua influência na sociedade. Foi uma iniciativa 

pioneira no sindicalismo brasileiro conceber um 
jornal sindical não só para comunicar-se com a 
categoria e com a sociedade. O novo jornal pas-
sou a expressar a estatura política da entidade, 
com matérias e reportagens investigativas, tra-
tando de debates e tendências sociais em curso. 
Logo, o Extra Classe tornou-se objeto de teses 
acadêmicas não só na área do jornalismo. Atual-
mente, acumula 27 prêmios de jornalismo. Na 
mesma perspectiva, ainda em 1997, começou a 
ser construído o site do Sinpro/RS, que hoje é 
um portal de excelência nos serviços oferecidos 
aos professores, além de fonte sempre atualizada 
de informação.

Assume a Direção Colegiada

Ao longo deste ano, o Extra Classe publicará fatos marcantes da história do Sinpro/RS.

Pela primeira vez na fase de recrudes-
cimento da crise da Ulbra, que se estende 
desde 2008, uma pendência salarial ex-
trapolou o mês subsequente ao trabalha-
do. No final de agosto, ainda não haviam 
sido pagos 37,65% do salário de julho aos 
professores e funcionários. Um comuni-
cado do RH informou que essa pendên-
cia só seria paga no dia 4 de setembro. O 
Sinpro/RS, face ao agravamento da situa-
ção, convocou reunião de professores no 
dia 3 para discussão do agravamento dos 
atrasos salariais. Em 2013, além do des-
cumprimento do Acordo Coletivo firma-
do com o Sindicato no final de 2012, a 
Ulbra ainda não integralizou os reajustes 
da CCT Sinpro/RS-Sinepe/RS.

Na semana em que se comemora o Dia do Professor, 
de 14 a 18 de outubro, o Sinpro/RS realizará a segunda 
edição da Semana da Consciência Profissional, que tem como 
objetivo provocar a reflexão sobre temas importantes da 
condição profissional dos professores do ensino privado.

Segundo a direção do Sindicato, neste ano, a sema-
na será temática e centrada no direito ao descanso, devi-
do ao volume excessivo de trabalho extraclasse imposto 
aos professores pelas instituições, comprometendo esse 
direito. “As exigências exageradas de trabalho extraclas-
se, sem remuneração, são a maior queixa dos professores 
do ensino privado. É um tema que o Sindicato já vem 
trabalhando em diversas campanhas. O assunto merece 
destaque na Semana da Consciência pelo que representa 
de afronta à condição profissional dos professores”, des-
taca Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS. 

Durante a Semana da Consciência Profissional os 

dirigentes do Sindicato intensificarão as visitas às ins-
tituições de ensino para propor discussão sobre o tema 
pautado. Também será promovida campanha de mídia 
para informar a sociedade gaúcha sobre este problema 
no ensino privado.

PARALISAÇÃO NACIONAL – A Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de En-
sino (Contee) intensificará a luta pela regulamentação do 
trabalho extraclasse. Uma das ações será o Dia de Parali-
sação Nacional, marcado para 20 de outubro. O objetivo é 
chamar a atenção da opinião pública para a mobilização e 
resistência dos professores ao trabalho extraclasse que com-
promete o seu direito ao descanso. A campanha, de caráter 
nacional, será trabalhada de forma especifica em cada esta-
do. “Aqui no RS teremos a segunda edição do Domingo de 
Greve, já feito em 2011 com grande repercussão na catego-
ria e na mídia”, afirma Cassio Bessa, diretor do Sinpro/RS.

ULBRAMOBILIZAÇÃO
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• Glória Bittencourt, diretora do Sinpro/RS e 
presidente da Apaepers.

• Cleonice Barbosa Guerra, professora do Co-
légio Rosário.

• Fernando Guaragna, Reitor da Uergs.
• Valdir Graniel Kinn, professor da Unijuí, 

coordenador da Fetee/Sul.
• Evaldo Luís Pauly, professor do Unilasalle.
• Luciano Alfonso, jornalista, coordenador de 

produção da TVE.

Comissão Julgadora
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O site do Sinpro/RS (www.sinprors.org.br) re-
gistrou, no primeiro semestre de 2013, crescimen-
to de 22,5% no número de acessos em relação ao 
mesmo período do ano passado. Aproximadamente 
600 mil páginas foram visualizadas pelos internau-
tas, conforme números do Google Analytics, ferra-
menta que registra o tráfego de usuários na internet. 

Serviços como Sinpro Saúde, Convenções Coleti-
vas de Trabalho, Ranking Salarial do Ensino Pri-
vado e Salário Certo estão entre os mais buscados.

A consolidação dos perfis do Sindicato nas re-
des sociais é apontada pelo sistema como um dos 
responsáveis por este crescimento. Após um ano de 
ações digitais específicas nesses ambientes, as pági-

nas do Sinpro/RS no Facebook (www.facebook.com/
SinproRS) e Twitter (www.twitter.com/ SinproRS) 
representam a terceira maior fonte de usuários para 
o site da instituição. Outro fator que contribuiu para 
o aumento dos acessos é a reorganização periódica 
da página inicial do site, o que facilita o acesso do 
professor aos serviços oferecidos pelo Sindicato.

INTERNET

Aumenta o número de visitas ao site

Plenária enfocará eleição de reitores
FÓRUM DAS COMUNITÁRIAS

SINPRO/RS VANTAGEM                                                                   sinprovantagem@sinprors.org.br

Para usar os descontos e condições especiais, os associados e dependentes devem apresentar o Cartão do Associado. Os descontos não são cumulativos 
nem válidos em promoções. A lista completa está disponível em www.sinprors.org.br/convenios

CANOAS
Grupo Cortel. Cemitério Parque Jardim São Vicente. 5% de desconto na 
cessão temporária ou perpétua de uma unidade de sepultamento.
51. 3472.2983 – www.cortel.com.br

OSÓRIO
Farmácia Fraccionare. 15% de desconto nos produtos manipulados. Rua 
Major João Marques, 515/6 – 51. 3601.0243.

PORTO ALEGRE
Gafieira Club.  Escola de Dança de Salão. 20% de desconto nas mensali-
dades, exceto cursos, workshop ou planos de associação, e 40% no segundo 
ritmo. Em dois endereços: Sede Azenha – Rua Prof. Freitas e Castro, 327, 
e Sede Vila Jardim – Av. Saturnino de Brito, 203 – 51. 3516.8757.
www.gafieiraclub.com.br
Restaurante Três Gurias. 10% de desconto, não inclui bebidas, nos cartões 
de débito e Refeisul. Rua Lopo Gonçalves, 364 – 51. 3225.4939.

Studio de Dança Paulo Pinheiro. 20% de desconto na mensalidade. Rua 
Valparaíso, 776 – 51. 3315.0203 – www.studiopaulopinheiro.com.br
Moeda Bar e Restaurante.  10% de desconto no almoço, de segunda a sex-
ta-feira. Não inclui bebidas. Rua Sete de Setembro, 1028 – 51. 3227.8322. 
www.santandercultural.com.br
Curry Express – Indian Food Delivery.  10% de desconto, não inclui a taxa 
de entrega (consulte bairros atendidos) –  51. 3012.4040.
www.curryexpress.com.br

SÃO LEOPOLDO
Grupo Cortel. Crematório Metropolitano Cristo Rei e Memorial Ecu-
mênico Cristo Rei Cemitério Parque. Cremação ou Sepultamento. 5% 
de desconto nos serviços de cremação ou na cessão temporária ou perpétua 
de uma unidade de sepultamento. 0800.5102006 – www.cortel.com.br 
Risto Grill. 10% de desconto em dinheiro ou cartão débito. Rua Primeiro 
de Março, 217 – 51. 3568.7291.

Sinpro/RS e a coordenação do Fórum pela Gestão Democráti-
ca das Instituições Comunitárias de Educação Superior (ICES) 
realizam no dia 28 de setembro, a partir das 10h, no auditório 
do Bloco E, sala 305, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), 
a 6ª Reunião Plenária do Fórum.

Conforme deliberação da reunião realizada em junho, a pauta desse se-
gundo encontro do ano será o processo de renovação de reitorias das institui-
ções comunitárias em 2013 e 2014. O debate será pautado pela reivindicação 
histórica de participação de todos os segmentos das instituições.

Na UCS, o processo de escolha do reitor para o biênio 2014-2018 será 
definido por uma comissão nomeada em agosto pelo Conselho Diretor da 
Fucs. A Associação de Docentes da UCS (Aducs) encaminhou à Reitoria 
uma moção assinada pelo Sinpro/RS, Sinpro Caxias, DCE e Aducs, pe-
dindo a democratização do processo de escolha do reitor. Há quatro anos, o 
resultado da consulta a professores, funcionários e alunos foi desconsiderado 
pelo Conselho da Fucs.

Já a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) terá eleições diretas ain-
da em 2013, com perspectiva de participação de três chapas. A instituição é 
uma das referências de processo democrático na definição da Reitoria.

Instituído em 2011 pelos sindicatos de professores, funcionários e dire-
tórios acadêmicos, e associações de docentes, o Fórum pela Gestão Demo-
crática das ICES vem se consolidando como espaço para a discussão conjun-

ta de professores, funcionários e estudantes acerca da dinâmica de gestão das 
instituições, aprofundamento das discussões com vistas à concretização de 
um diferencial das instituições comunitárias no contexto do ensino superior.O

Fo
to

: I
go

r S
pe

ro
tto

21

EXTRA CLASSE Setembro/2013

O plano de previdência complementar dos 
professores da rede privada de ensino está crescen-
do. Em julho de 2013, o SINPRORS Previdência 
já contava com 466 participantes, um crescimento 
de 46% em relação a dezembro do ano passado, que 
fechou com 319 participantes. Os consultores do 
SINPRORS Previdência estão visitando as princi-
pais regionais do Sindicato. De janeiro até agosto,  
estiveram em 17 cidades gaúchas, como Passo Fun-
do, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Novo Hamburgo 
para atender os professores interessados em aderir ao 
plano previdenciário. “A adesão ao plano demonstra 

que os professores estão atentos aos serviços que o 
Sindicato viabiliza, bem como preocupados em pla-
nejar melhor o futuro, mais tranquilo e confortável”, 
destaca Ângelo Prando, diretor do Sinpro/RS. 

Administrado pela Fundação Ceee e comer-
cializado pela Mongeral Aegon, o SINPRORS 
Previdência está aberto para a adesão de qualquer 
associado ao Sindicato. O plano oferece renda men-
sal de aposentadoria a partir dos 50 anos de idade. 
O prazo para recebimento dos benefícios é definido 
pelo próprio participante (mínimo de cinco anos). 
O principal diferencial do SINPRORS Previdên-

cia é a rentabilidade. Como os fundos de pensão, a 
exemplo da Fundação Ceee, são entidades sem fins 
lucrativos, toda a rentabilidade dos investimentos 
do fundo previdenciário é revertida para o plano. 
Nos últimos dez anos, a rentabilidade da Fundação 
Ceee foi de 430%, contra 236% das entidades aber-
tas de previdência privada, representadas por bancos 
e seguradoras. Só em 2012, o plano SINPRORS 
Previdência teve uma rentabilidade de 25,12%, um 
excelente resultado apesar do baixo rendimento dos 
ativos de renda variável (bolsa de valores). Informa-
ções: www.sinprorsprevidencia.com.br

SINPRORS PREVIDÊNCIA

Cresce adesão dos professores

Ação de revisão do FGTS

Tem sido destaque no cenário político o debate acerca dos índices uti-
lizados para correção do Fundo de Garantia (FGTS). As Centrais Sindicais 
vêm, já há algum tempo, denunciando a sistemática lesiva utilizada pelo 
governo para a correção dos valores depositados no Fundo. Isso porque, 
o Fundo era corrigido pelo IPCA até 1999, mas foi substituído pela TR 
(Taxa Referencial). Naquela época, os índices eram similares, porém a TR 
foi se distanciando da realidade dos preços, não mais refletindo a reposição 
inflacionária. 

Agora, o assunto tem tomado força também no âmbito do poder Judi-
ciário, em razão do recente julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), 
que, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.347 reiterou o 
entendimento já adotado quando do julgamento de outra Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, sob o nº 493, quando decidiu que a TR não se traduz 
em índice de correção por não constituir indicador que reflita a alteração do 
poder aquisitivo da moeda e declarou inconstitucional a utilização da TR 
como índice de correção. 

No julgamento da referida ADI nº 4.347, o STF apreciou ação que 
questionava o índice utilizado pela correção dos valores percebidos através 
de RPV/Precatórios, determinando expressamente que a correção se faça 
por outro índice que não a TR, e não sobre o índice de correção do FGTS. 

Contudo, a mencionada decisão extrapola o assunto da correção dos 
RPV/Precatórios e alcança (in)diretamente o índice de correção dos valores 
depositados a título de FGTS, pois a TR vem sendo aplicada como índice 

de correção nas contas vinculadas desde 1999, acarretando a defasagem dos 
valores lá depositados. 

Por ocasião do julgamento da ADI nº 4.347 não ficou estipulado qual 
índice deverá ser utilizado, mas o entendimento majoritário é o de que a 
correção seja feita pelo INPC – por ser o que melhor traduz a reposição 
das perdas inflacionárias. Aplicando-se o INPC aos valores depositados no 
FGTS, tais diferenças podem representar até 89% se levado em conta todo 
o período em que a TR foi utilizada, desde 1999 até o presente. A fim de 
ilustrar a dimensão em números, no ano de 2009, a inflação foi de 4,11% 
enquanto a TR foi de 0,7%. E, desde setembro de 2012, a TR vem sendo de 
0%, não havendo, portanto, qualquer correção para os valores desde então.

O Instituto FGTS Fácil fez recentemente um levantamento demons-
trando que nos últimos oito meses os trabalhadores de todo o país deixaram 
de receber R$ 19,7 bilhões em suas contas vinculadas, em razão da aplicação 
da TR como índice de correção. Demais estudos apontam que mais de 40 
milhões de pessoas têm ou tiveram valores depositados a título de FGTS, 
de 1999 até o presente. 

Na busca de recuperar a suposta defasagem, espera-se para os próximos 
meses uma enxurrada de ações judiciais. Para tanto, se faz necessário pri-
meiramente saber qual o valor expurgado para poder verificar as diferenças 
a serem percebidas. 

  
*Advogada (Mota & Advogados Associados)

Maíra Custódio Mota Guiotto*


