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o todo, serão 26 encontros em 23 cida-
des (Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, 
Santana do Livramento, Erechim, La-
jeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Gran-

de, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Santa 
Maria, Santa Rosa, Cruz Alta, Santo Ângelo, São 
Leopoldo, Novo Hamburgo e Uruguaiana, Vaca-
ria, Farroupilha, Frederico Westphalen, Osório e 
Porto Alegre/Região Metropolitana), entre os dias 
20 de novembro a 7 de dezembro. “A realização de 
todos esses encontros tem como objetivo permitir 
que o maior número de docentes possa contribuir 
na construção das reivindicações do próximo ano”, 
destaca Cecília Farias, diretora do Sinpro/RS.

Uma pauta preliminar foi entregue ao sindicato 
patronal no dia 5 de novembro, destacando o aumen-
to real de salário, a isonomia no valor da hora-aula 
para os professores da educação básica, a limitação do 
número de alunos por turma, medidas de proteção à 

saúde dos professores e a regulamentação do traba-
lho extraclasse. “Já é o quarto ano que antecipamos 
a apresentação das principais reivindicações, pois é 
neste período que as instituições de ensino fazem seu 
planejamento e definem seus investimentos”, afirma 
Cecília. A data-base da categoria é 1º de março.

REAJUSTE DAS MENSALIDADES – A 
previsão de reajuste médio é de 8,5% para 2014, au-
mento acima da inflação do ano, o que tem sido ro-
tina no ensino privado. Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), as anuidades subiram 41,35% desde 
2009 em Porto Alegre e o Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S), que afere a inflação na 
capital, ficou em 29,72% no mesmo período.  Este 
descompasso é outro ponto que tem sido denuncia-
do durante a negociação salarial. “Apesar do pequeno 
aumento real dos últimos dois anos, o aumento dos 
salários não acompanha o reajuste das mensalidades”, 
ressalta Cássio Bessa, diretor do Sinpro/RS.

NEGOCIAÇÃO SALARIAL

Professores preparam pauta para 2014
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Assembleia Geral regionalizada define pauta de reivindicações 
2014 para a negociação coletiva entre Sinpro/RS e Sinepe/RS

HISTÓRIA

Na década que precedeu a vi-
rada do século, o Sinpro/RS iniciou 
o aprofundamento do processo de 
elaboração sobre as questões gerais 
do ensino, do mundo da escola e da 
dinâmica do trabalho dos professo-
res e temas de interesse da socieda-

de. Nesse sentido, investiu em eventos temáticos e 
publicações. Prática que mantém até os dias de hoje.  

Um dos marcos iniciais dessa ação ocor-
reu na primeira metade da década de 1990, em 
parceria com a Secretaria de Cultura de Porto 
Alegre, para a realização de simpósios interna-
cionais: em 1991, A Criação Histórica, com o 
filósofo grego Cornélius Castoradis; A Experi-
ência do Século, com o filósofo norte-americano 
Francis Fukuyama, o historiador francês Pierre 
Broué e o escritor português José Saramago. No 
final do mesmo ano, Pólis e Cultura, com o his-
toriador inglês Eric Hobsbawn. 

Outra iniciativa foi a Aula Inaugural, em 
2000, que passou a ser realizada no início do ano 
letivo na capital e no interior. Participaram per-
sonalidades como a escritora Marina Colasanti, o 
jornalista Caco Barcellos, o jurista Hélio Bicudo, 
o psicanalista Içami Tiba, entre outros. O evento 
deixou de ser realizado em 2008. 

Em 2002, foi lançada a Revista Textu-
al respondendo a uma demanda da categoria: 
um veículo de reflexão, debate e divulgação da 
produção acadêmica. Experiência de elaboração 
das temáticas do mundo da escola privada que 
culminou com a publicação em 2013 de uma 
coletânea de artigos da revista no livro Sob a Es-
pada de Dâmocles, lançado em outubro de 2013.

O Extra Classe encerra nesta edição a colu-
na especial com os principais fatos da história do 
Sinpro/RS nos seus 75 anos.

Diálogo com a sociedade

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

BENTO GONÇALVES
Panambra Sul Comércio de Veículos LTDA. Bônus de R$ 700,00 cumu-
lativos à ação de vendas da Volkswagen na compra de um veículo O km. 
Francisco Luiz Bertolini, 121– (54) 2102.8000 – www.panambra.com.br

CAXIAS DO SUL
Panambra Sul Comércio de Veículos LTDA. Bônus de R$ 700,00 cumula-
tivos à ação de vendas da Volkswagen na compra de um veículo O km. Mo-
reira César, 465 – (54) 3209.8888 e Mario de Boni, 2164 – (54) 3225.3133. 
www.panambra.com.br

PELOTAS
Panambra Sul Comércio de Veículos LTDA. Bônus de R$ 700,00 cumula-
tivos à ação de vendas da Volkswagen na compra de um veiculo O km. Fer-

nando Osório, 669 – (53) 3284.5000 e Rua Garibaldi, 150 – (53) 3310.8411. 
www.panambra.com.br

PORTO ALEGRE
Panambra Sul Comércio de Veículos LTDA. Bônus de R$ 700,00 cumulativos 
à ação de vendas da Volkswagen na compra de um veículo O km.  Azenha, 85 
– (51) 3218.1800 e Cavalhada, 4611 – (51) 3247.8100 – www.panambra.com.br 

VACARIA
Padaria Sabor de Lar. 8% à vista. Dr. Flores, 559 – (54) 3231.3213
  
Aproveite as festividades do final do ano e suas férias! Consulte os convê-
nios de hotéis, pousadas e restaurantes no Guia de Convênios no site do 
Sinpro/RS. Professor associado tem descontos especiais.

ULBRA – Em assembleia realizada no dia 28 de 
novembro, os professores da Ulbra Canoas avalia-
ram o ano de 2013 como o pior momento vivido 
pela instituição desde o auge da crise de 2009.  Os 
docentes afirmaram que não irão tolerar a repeti-
ção dessa experiência e aprovaram o lema “2013 
nunca mais”, em função dos repetidos atrasos que 
fizeram com que os pagamentos ocorressem em 
até oito vezes. Também ratificaram a luta pela in-
tegralização do reajuste salarial previsto na Con-
venção Coletiva de Trabalho 2013, a busca do pa-
gamento de todos os valores retroativos, das mul-
tas previstas no Acordo Coletivo assinado pela 
Universidade em dezembro de 2012, bem como 
as decorrentes do descumprimento deste.

Os professores aprovaram ainda a não reali-
zação de novos acordos de flexibilização de paga-
mento de salários sem que sejam honrados os com-
promissos do Acordo anterior. No início do ano 
letivo de 2014, será realizada assembleia geral com 
indicativo de paralisação das atividades caso não 
tenham sido regularizados os salários. A direção do 
Sinpro/RS decidiu realizar mais assembleias, por 
campus, até o final do atual período letivo. No dia 
da Assembleia,  foi integralizado o salário de outu-
bro com o pagamento dos 15% restantes. Desde o 
final de setembro, os salários vêm sendo pagos com 
base no bloqueio judicial dos valores nas contas da 
Ulbra, garantindo-se, desta forma, a prioridade das 
receitas da instituição para este fim.
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A Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
e demais centrais sindicais realizaram em novem-
bro uma mobilização nacional para reivindicar o 
fim do Fator Previdenciário e a correção da tabela 
do Imposto de Renda (IR). Em Porto Alegre, a 
direção do Sinpro/RS e Associação dos Professo-
res Aposentados (Apaepers) integraram o movi-
mento O Brasil Contra o Fator Previdenciário, que 
reuniu centenas de pessoas no centro da capital e 
encerrou com a entrega de um documento con-
tendo as reivindicações ao gerente executivo do 
INSS no estado, Haidson Pedro Brizola da Silva. 

Em diversos estados houve mobilização dos 
movimentos sociais para pressionar o governo fe-
deral a elaborar uma proposta de substituição ao 
Fator Previdenciário. Em agosto, após reunião 
com as centrais sindicais, o governo se compro-

meteu em apresentar um novo modelo em até 60 
dias, o que nunca aconteceu. Criada em 1999, a 
fórmula atual leva em consideração para a apo-
sentadoria o tempo de contribuição, idade e a ex-
pectativa de vida do brasileiro, o que permite uma 
alteração constante no cálculo para quem pretende 
se aposentar por idade e pode reduzir o valor do 
benefício em até 40% para quem se aposenta cedo. 
Desde 2008 tramita na Câmara o Projeto de Lei 
3.299, que estabelece o fim do Fator, ainda sem 
previsão de votação.

CORREÇÃO DA TABELA DO IR – De 
acordo com secretário geral da CUT, Sérgio Nobre, 
é importante a criação de uma nova tabela progres-
siva, com taxas mais baixas para o contribuinte com 
baixos salários e mais altas para quem ganha mais, o 
oposto da pequena variação de faixas praticada atu-

almente. Segundo pesquisa do Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifis-
co), a defasagem da tabela atual chega a 66,4%, no 
período de 1996 a 2012, considerando o IPCA.

O Núcleo de Apoio ao Professor Contra a Vio-
lência (NAP), do Sinpro/RS, realizou em 20 de no-
vembro a implantação, em Santa Maria, do seu pri-
meiro núcleo no interior do estado. Na região, o NAP 
será coordenado por uma equipe multidisciplinar 
composta por diretores da regional do Sindicato, as-
sessoria jurídica e assessoria psicológica. O serviço de 
apoio é oferecido aos associados do Sindicato com o 
objetivo de apoiar os professores que sofrem violência 

ou constrangimento no ambiente de trabalho.
Em novembro, o Núcleo promoveu no mu-

nicípio o encontro sobre Conflitos no ambiente es-
colar – A solidão do Professor, conduzido por Roséli 
Cabistani, psicanalista e membro da Associação 
Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA).

Conforme Cecília Farias, diretora do Sin-
pro/RS, a opção por Santa Maria se deve ao fato 
de o município ser um grande polo educacional, 

com relatos sobre situações de violência contra 
docentes. “Estamos investindo nesse serviço por 
entender que os professores passam por grande 
pressão no seu ambiente de trabalho, o que gera 
estresse e outras doenças. O NAP é um espaço de 
acolhida e auxílio ao professor”, resssalta Cecília. A 
continuidade da interiorização está no planejamen-
to do Sinpro/RS. Em 2014, professores de outras 
duas Regionais passarão a contar com o serviço.

MOBILIZAÇÃO

INTERIORIZAÇÃO

Fim do Fator Previdenciário e correção da tabela do IR

NAP implanta núcleo em Santa Maria

Foto: C
ássio Bessa

Caminhada em Porto Alegre

Há 15 anos, o governo inovou no cálculo da 
aposentadoria por tempo de contribuição, coe-
rente com os princípios atuariais e com os funda-
mentos do equilíbrio financeiro. Esta lógica ini-
ciada no governo Fernando Henrique Cardoso, 
em detrimento de melhoria social, foi mantida na 
gestão de Lula – que vetou a revogação do Fator – 
e reina atualmente com a presidente Dilma.

Esta fórmula foi criada com a utilização das 
variáveis como idade, tempo de contribuição e ex-
pectativa de sobrevida, necessárias para adequa-
ção das transformações demográficas, presentes e 
futuras.

O Fator Previdenciário é só um dos elemen-
tos que envolvem o cálculo da aposentadoria, cujo 
valor básico é tomado pela média dos 80% maio-
res salários corrigidos, desde julho de 1994. Este é 
um dos dados que massacram o valor da renda; se 
um trabalhador sempre tivesse contribuído sobre 

o teto máximo, atualmente de R$ 4.159,00, sua 
média seria R$ 3.902,34. É momento de pensar 
em uma modificação, quiçá reduzindo o universo 
de salários a servirem de média.

Outro aspecto sequer aventado nos debates 
sobre o Fator Previdenciário diz respeito aos pe-
ríodos de deflação, cujos índices compõem os cri-
térios de correção, gerando uma redução próxima 
a 4% da correção devida.

Agora há um novo elemento que envolve a 
alteração dos benefícios, criados pelo mesmo go-
verno Lula: impôs-se a decadência para a revisão 
destes benefícios, cujo prazo é de dez anos, ou 
seja, benefícios concedidos com violação de lei e 
aplicação de índices ilegais mantidos há mais de 
dez anos não poderão ser modificados.

Como é manifesto, há constante necessida-
de de modificações legislativas para aprimorar o 
sistema, até agora em desfavor dos beneficiários. 

Há de se perguntar: quando vão olhar com uma 
visão crítica e social na busca da proteção dos tra-
balhadores?

Tentam extinguir as aposentadorias especiais 
de professor; não reconhecem atividades especiais 
por categoria profissional; impuseram a decadên-
cia para revisão de benefício, mesmo numa so-
ciedade em que o conhecimento sobre a matéria 
previdenciária é pífio.

Os argumentos que reinam é a proteção eco-
nômica e diminuição de custos previdenciários e, 
com isso, redução de proteção social, poucas, ou 
nenhuma, foram as reformas buscando melhoria 
dos benefícios previdenciários, a última se deu na 
Constituição de 1988. O Fator Previdenciário pa-
rece ser, realmente, só um capítulo desta novela.

  
*Advogado Apaepers, Portanova Advogados / 

Mota & Advogados

Daisson Portanova*

Cálculo da aposentadoria: um capítulo da novela
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Foi assinado no dia 20 de novembro, na As-
sembleia Legislativa, o Protocolo de Intenções 
que estabelece o calendário escolar 2014 no Rio 
Grande do Sul. O documento, firmado entre re-
presentantes das redes pública e privada, deter-
mina o início das aulas entre os dias 17 e 24 de 
fevereiro e encerramento no dia 19 de dezembro. 
O recesso escolar deverá ocorrer entre 19 de julho 
e 3 de agosto.

O Sinpro/RS, juntamente com outras entida-

des, assinou o documento e participou de sua ela-
boração. Apesar de ser um ano de Copa do Mundo, 
o calendário tem como referência os períodos já 
estabelecidos em anos anteriores. De acordo com 
Celso Stefanoski, diretor do Sinpro/RS, é impor-
tante que as escolas respeitem as datas estabelecidas 
pelo calendário. “A efetividade deste documento 
garante o direito ao descanso dos professores 
que trabalham em diferentes escolas, permitin-
do que tenham o recesso e as férias num mesmo 

período”, destaca.
Além do Sinpro/RS e Sinepe/RS, assinam o 

protocolo a Assembleia Legislativa e sua Comis-
são de Educação, Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seduc), Associação de Círculos de Pais e 
Mestres (ACPM Federação), Federação das As-
sociações de Municípios do RS (Famurs), União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime/RS) e Conselho Estadual de Educação 
(CEEd/RS).

Neste segundo semestre de 2013, o Sinpro/RS 
deu continuidade à política de acompanhamento 
da implementação de Planos de Carreira Docente 
(PCDs) nas Instituições de Ensino Superior (IES). 
Na atual sistemática de formalização dos PCDs, 
pela via de Acordo Coletivo de Trabalho, é necessá-
ria a sua renovação a cada dois anos. Neste semestre, 
em seis instituições houve tratativas nesse sentido. 

No início de novembro, foi assinado o Acordo 
com a UniRitter. Segundo Amarildo Cenci, diretor do 
Sinpro/RS, “com mudanças substanciais nos critérios e 
pontuação, melhorando as possibilidades de construção 
da carreira do professor”. Na UPF, a proposta de Plano 
negociada será submetida à deliberação dos docentes. A 
Unicruz também terá seu Plano renovado e a Faculdade 
São Judas Tadeu está em fase final de negociação com o 

Sindicato. URI e Fundação Saint Pastous renovaram os 
acordos em novembro. Unisinos e Feevale tiveram seus 
acordos prorrogados para o primeiro semestre de 2014. 

“Nas instituições em que houve abertura do 
processo de revisão do Plano de Carreira, a Univates 
é a única situação pendente“, afirma Marcos Fuhr, 
diretor do Sinpro/RS.

No Brasil, a legislação educacional estabelece 
a exigência de Plano de Carreira Docente para to-
das as IES, independente do seu status (universida-
des, centros universitários ou faculdades isoladas). 
No RS, os PCDs têm sido formalizados através de 
Acordo Coletivo de Trabalho entre o Sindicato e 
as instituições de ensino, o que, segundo Fuhr, “tem 
se revelado uma experiência positiva, tanto na pers-
pectiva dos professores como das instituições”.

O Sinpro/RS realiza entre os dias 2 e 16 de 
dezembro Assembleia Geral de Professores do 
Sesi e Senai. Serão 13 assembleias em 12 cidades, 
que visam contemplar a participação do maior nú-
mero de docentes. Na pauta, a deliberação sobre as 
reivindicações específicas da categoria com vistas 
à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2014 
entre o Sinpro/RS e o Sindepars e definição do 
percentual de Contribuição Negocial. A data-base 
da categoria é 1º de janeiro. A proposta de reajuste 
salarial deverá contemplar a reposição da inflação. 
A projeção do INPC para janeiro é de 4,5%. O 
início das negociações coletivas com Sesi e Senai 
está previsto para janeiro de 2014.

A professora Carmen Lúcia de Lima 
Helfer foi eleita no dia 9 de novembro reitora da 
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com 

50,87% dos votos. O pleito, único das Instituições 
Comunitárias no estado com mais de uma chapa 
participante neste ano, ocorreu de 4 a 8 de 

novembro e votaram 12.951 eleitores de todos os 
campi da Unisc. A cerimônia de posse dos eleitos 
será na segunda quinzena de dezembro.

CALENDÁRIO 2014

PLANOS DE CARREIRA SESI E SENAI

COMUNITÁRIAS

Ano letivo deve iniciar entre 17 e 24 de fevereiro

Renovações qualificam carreira docente Assembleias definem
reivindicações 2014

Unisc elegeu nova Reitoria

O protocolo foi assinado na Assembleia Legislativa por representantes das redes pública e privada.

Foto: Vinicius Reis/Agência ALRS.
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