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a pauta preliminar, que será entregue jun-
to com o pedido de antecipação, estão 
o aumento real de salário, a limitação do 
número de alunos por turma, medidas de 

proteção à saúde dos professores e regulamentação do 
trabalho extraclasse.

A proposta de antecipação das negociações 2013 
foi aprovada pelos professores em assembleia geral re-
alizada no dia 29 de setembro, em Porto Alegre. “As 
escolas já estão planejando e definindo seus custos 
para o próximo ano”, explica Marcos Fuhr, diretor do 
Sinpro/RS. A data-base dos professores é 1º de março.

A assembleia geral também aprovou adequações e 
atualizações do estatuto do Sinpro/RS. O novo estatu-
to torna o congresso dos professores (Cepep) uma ins-
tância extraordinária na vida do Sindicato; fixa o nú-
mero de diretores das regionais; estende a assistência e 
os serviços prestados pelo Sindicato aos dependentes 
dos sócios; e amplia a duração da próxima gestão, a 
ser eleita em 2013, em dois meses e meio, de modo a 
coincidir o seu encerramento com o final do ano (ao 
invés de meados de outubro como é atualmente).

SINPRO/RS SAÚDE – A assembleia geral 
aprovou o regulamento que estabelece a participação 
dos professores e seus dependentes nos convênios mé-
dicos e odontológicos oferecidos pelo Sindicato. O re-
gulamento estará disponível no site do Sindicato nos 
próximos dias.

FAQ – Os professores aprovaram  a desativação 
progressiva até 2017 do Fundo Rotativo de Apoio à 
Qualificação Docente. As últimas bolsas foram con-
cedidas em 2012.

N

ENSINO PRIVADO
ASSEMBLEIA GERAL

Sinpro/RS pedirá antecipação das negociações
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A terceira reunião Plenária do 
Fórum pela Gestão Democrática das 
IES Comunitárias do Rio Grande 
do Sul, realizada no dia 15 de setem-
bro na sede estadual do Sinpro/RS, 
em Porto Alegre, reuniu professores, 
funcionários e alunos de instituições 
de Ensino Superior. Em debate, o 
processo de democratização das ges-
tões das universidades, centros uni-
versitários e faculdades comunitárias, 
a legislação e a importância dessas 
instituições no contexto educacional 
e as suas estratégias de diferenciação 
no Ensino Superior gaúcho.

Na abertura da Plenária, o pro-
fessor Renato Oliveira, assessor do 
Comung, apresentou avaliação da 
Educação Superior brasileira e des-
tacou a importância das instituições 
comunitárias atuarem com base num 
diferencial em relação ao “mercado” 
da educação. O painelista ressaltou 
a importância de priorizar a pós-

-graduação e o ensino tecnológico e 
a necessidade de uma ação integrada 
das instituições comunitárias.

MENSALIDADES – Os par-
ticipantes da Plenária consideraram 
positiva a recente aprovação da Lei 
12.688/12 (Proies) e manifestaram 
expectativa quanto à adesão ao pro-
grama por parte das instituições que 
tenham débitos tributários. Tam-

bém aprovaram Moção de Estra-
nhamento e Contrariedade ao de-
putado Luiz Noé (PSB/RS), relator 
do PL 7639/10, “pela distorção e 
superficialidade das Audiências Pú-
blicas, realizadas na forma de reuni-
ões com as equipes das Reitorias das 
universidades do Comung em dias e 
horários inviáveis à participação dos 
professores, funcionários e estudan-

tes”. Foi reiterada a disposição do 
Fórum de contribuir para o aperfei-
çoamento do PL.

Além de reencaminhar ao par-
lamentar as propostas de emendas 
aprovadas em 2010, a Plenária so-
licitou audiência pública em Porto 
Alegre, preferencialmente em um 
sábado para viabilizar a participação 
dos trabalhadores e estudantes das 
IES Comunitárias.

No encerramento do encontro 
foi apresentada uma exposição sobre 
a lei das mensalidades escolares (Lei 
9870/99) e uma avaliação da traje-
tória dos reajustes dessas em con-
traposição à inflação, com vistas aos 
preparativos das negociações dos 
próximos reajustes de mensalidades 
e de salários.

Confira o histórico do Fórum 
e a íntegra das resoluções no site 
www.sinprors.org.br/forumcomuni-
tarias

Fórum debate estratégias das IES Comunitárias
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Vencedores serão divulgados dia 8

Em reunião agendada para o dia 9 de outubro, Sindicato dos Professores entregará ao Sinepe/RS 
pedido formal para abrir negociação salarial ainda neste ano

No dia 08 de outubro serão conhecidos os vencedores da edição 2012 
do Prêmio Educação. Escolhidos pelos mais de 18 mil professores associados 
ao Sinpro/RS, os agraciados receberão a estatueta Pena Libertária, no dia 19 
de outubro, em solenidade na Sede estadual do Sinpro/RS, em Porto Alegre 
(Avenida João Pessoa, 919).

A Comissão Julgadora do Prêmio Educação anunciou os finalistas no 
dia 19 de setembro (Conf ira box). Entre os 56 indicados na primeira fase 
do Prêmio foram selecionados três candidatos nas categorias profissional, 
instituição e projetos. Para Isabel Letícia Pedroso de Medeiros, uma das 
integrantes da comissão, selecionar os finalistas não foi uma tarefa fácil. 
“Todos os indicados tinham boas iniciativas. Nenhum parecia ser uma in-
dicação apenas para concorrer a um prêmio”, afirma. “A comissão fez um 
trabalho conjunto, foi possível construir consensos. Houve uma convergên-
cia na opinião dos jurados na hora da decisão”, relembra. Os vencedores 
de cada categoria serão divulgados na página do Prêmio Educação (www.
sinprors.org.br/premio).

PRÊMIO EDUCAÇÃO 2012 ANGLO-AMERICANO
Ideau descumpre Convenção Coletiva
Depois de aquirir unidades do grupo Anglo-americano em Caxias do Sul, 
Bagé, Passo Fundo e Chapecó, o Instituto de Desenvolvimento Educa-
cional do Alto Uruguai (Ideau), de Getúlio Vargas, cancelou disciplinas 
e realocou alunos, incorrendo em quebra de pré-requisitos curriculares e 
descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), já que essas 
medidas implicaram redução de carga horária de professores.  Após receber 
denúncias nesse sentido, a direção do Sinpro/RS reuniu-se com a institui-
ção e cobrou o cumprimento da CCT. A avaliação do Sindicato é de que 
a carga horária suprimida dos professores seria maior do que a informada 
pela instituição. Para a diretora do Sinpro/RS, Renata Cerutti, se não 
houver entendimento, a tendência é buscar uma solução judicial para os 
problemas de alteração contratual, quebra de estabilidade de aposentan-
dos e de gestantes e redução de carga horária. “O Sinpro/RS não admitirá 
que a estratégia de mercantilização das instituições atropele os direitos 
dos professores”, sinaliza a dirigente.

Foto: Igor Sperotto

Assembleia realizada no dia 29 de setembro, em Porto Alegre, aprovou pauta preliminar e antecipação das negociações

SINPRO/RS VANTAGEM                                                               sinprovantagem@sinprors.org.br

BENTO GONÇALVES
Friends Centro de Beleza. Salão de be-
leza. 20% de desconto nas terças e quar-
tas-feiras. Visconde de São Gabriel, 133 
(54) 3454.4660. 
friendscenrodebeleza@hotmail.com

CAMBARÁ DO SUL
Pousada Estância do Cambará. 12% de 
desconto. A diária inclui todas as refei-
ções. Reserva com 10 dias de antecedên-
cia – (51) 3037.5583 e 8225.1969. 
emf@pro.via-rs.com.br
www.estanciadocambara.com.br

DR. MAURÍCIO CARDOSO
Farmácia do Pedrinho. De 10% a 60% de 

desconto nos medicamentos. Av. Getulio 
Vargas, 1677 – (55) 3534-1339 – farma-
ciadopedrinho@farmaciadopedrinho.com.br

LAJEADO
Kative. Loja de roupa feminina. 20% de 
desconto à vista e 10% a prazo – Bento 
Gonçalves, 785/103 – (51) 3714.111. 
lojakative@hotmail.com

Vitta Fisioterapia e Pilates. 10% de 
desconto na massagem terapêutica, fisio 
convencional e pacote de 4 aulas/hora de 
pilates. 15% no pacote de 8 aulas/hora de 
pilates. Bento Gonçalves, 801, sala 201 – 
(51) 3011.2143.
marisaalejandra.gp@hotmail.com

PASSO FUNDO
Upper Fit Personal Training. Aulas 
personalizadas e fisioterapia. 20% de 
desconto nas aulas e terapia das pedras 
quentes, 15% na drenagem linfática e 
limpeza de pele. Silva Jardim, 437 Sala 
24 – Centro Comercial Jardim Brasil – 
(54) 3622.4715.
upperfitpersonal@hotmail.com

SANTA ROSA
Farmácia do Pedrinho. De 10% a 60% 
de desconto nos medicamentos. Creden-
ciada à Farmácia Popular. Praça da Inde-
pendência – (55) 3513.1075, atendimen-
to 24h; ao lado da Igreja Matriz Católica 
(55) 3512.4032; Bairro Cruzeiro – (55) 

3513.0080; e Praça da Bandeira – (55) 
3512.1022 – farmaciadopedrinho@farma-
ciadopedrinho.com.br

SENADOR SALGADO FILHO
Farmácia do Pedrinho. De 10% a 60% 
de desconto nos medicamentos. Farmácia 
credenciada à Farmácia Popular. Evaldo 
Kupske, 44 – (55) 3614.1180 – farmacia-
dopedrinho@farmaciadopedrinho.com.br

TORRES
Guarita Park Hotel. 20% de descon-
to na tarifa balcão, inclui café da ma-
nhã – Av. Alfiero Zanardi, 1.017 – (51) 
3664.5200 – reservas@guaritaparkhotel.
com.br – www. guaritaparkhotel.com.br

Plenária lotou auditório do Sinpro/RS

Foto: Igor Sperotto
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Dirigentes do Sinpro/RS e do Sine-
pe/RS (Sindicato patronal) avaliaram, em 
reunião no dia 4 de setembro, as propos-
tas de Calendário Escolar para os anos 
de 2013 e 2014 do ensino privado. Como 
acontece todos os anos, o Sinpro/RS ne-
gocia com o Sindicato dos estabelecimen-
tos de ensino um calendário escolar de 
início, recesso e final de ano, definido para 
garantir a uniformidade das férias entre as 
instituições.

De acordo com a diretora do Sindi-
cato dos Professores, Cecília Farias, esse 
encaminhamento visa garantir aos profes-
sores férias e recessos no mesmo período, 
ainda que trabalhem em diferentes ins-
tituições. “Temos a convicção de que os 
professores precisam de férias no mesmo 
período em todas as instituições de ensino 
em que trabalham para garantir o efetivo 
descanso tão necessário após um ano leti-
vo muitas vezes estressante”, ressalta. 

COPA – No encontro, o Sinpro/RS 
alertou para o artigo da Lei Geral da Copa 
que prevê 30 dias de recesso entre 12 de 
junho a 13 de julho de 2014 no sentido 
de que esse período não seja configurado 
como férias.

Para 2013, foi apresentado pelo Sin-
pro/RS de indicativo de calendário nos 
mesmos padrões dos anos anteriores, com 
a previsão de duas semanas de recesso em 
julho. O Sinepe já na oportunidade des-
tacou que algumas mantenedoras terão 
dificuldade de se comprometer com duas 
semanas de recesso no meio do ano.

CALENDÁRIO ESCOLAR

Sindicatos avaliam
propostas para
2013 e 2014

Com o objetivo de incentivar professores do 
ensino privado a abordar o tema da doação de ór-
gãos em sala de aula, o Sinpro/RS está apoiando 
o projeto Cultura Doadora, lançado pela Fundação 
Ecarta, no dia 13 de setembro em Porto Alegre. A 
iniciativa ganhou o apoio da Secretaria de Estado 
da Educação e do Sinepe/RS, instituições represen-
tadas também no evento de lançamento.

O projeto é voltado à comunidade escolar 
com os objetivos de contribuir com a criação de 
uma consciência humanitária em relação à doa-
ção, bem como desmistificar o processo de doa-
ção. “Com a presença do tema de forma trans-
versal no currículo e nos projetos pedagógicos, os 
professores e as escolas poderão ser multiplicado-
res de uma cultura doadora mais do que qualquer 
outra instituição social”, defende Marcos Fuhr, 
presidente da Fundação Ecarta. “Não se trata de 
uma campanha pontual, mas de caráter perma-

nente. É uma ação de fôlego que precisa ganhar 
a adesão e o engajamento em um prazo que vai 
além dos parâmetros de uma campanha para se 
consolidar em um tempo que transcende gera-
ções”, detalha. 

SUBSÍDIOS – O site da Fundação Ecarta 
(www.fundacaoecarta.org.br) é a central de informa-
ções do projeto e da doação de órgãos e tecidos no 
Rio Grande do Sul.

Na edição de setembro do jornal Extra Classe 
(já disponível no site do Sinpro/RS – www.sinprors.
org.br), Sinpro/RS e Fundação Ecarta publicaram 
em parceria um caderno de oito páginas sobre a re-
alidade do tema no Rio Grande do Sul.

Um grupo de professores e pedagogos, consti-
tuído pela Fundação Ecarta, com apoio de equipe 
técnica da saúde, se dedicará à elaboração de uma 
série de materiais de apoio para os professores dos 
diferentes níveis de ensino.

CULTURA DOADORA

O livro Professores no limite – O estresse no 
trabalho do ensino privado do Rio Grande do Sul 
(Carta, 47 p.) mostra a relação da sobrecarga de 
trabalho e das atividades extraclasse com o com-
prometimento da saúde dos professores. 

Uma das principais bandeiras dos sindi-
catos filiados à Federação dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino (Fetee/Sul), 
a melhoria das condições de trabalho dos pro-

fessores amplia sua literatura com essa publi-
cação. Trata-se da apresentação, em livro, da 
pesquisa realizada em 2011 pelo Programa 
de Pós-graduação da Unisinos para a Fetee/
Sul para aprofundar o estudo sobre as causas 
e consequências do estresse dos docentes. O 
resultado do levantamento é analisado com 
clareza, objetividade e critérios científicos pe-
las pesquisadoras Janine Kieling Monteiro, 

Patrícia Dalagasperina e Maríndia Oliveira 
de Quadros, convertendo a obra em um do-
cumento esclarecedor sobre as condições e o 
meio ambiente de trabalho nas escolas priva-
das do estado.

A obra foi lançada na assembleia geral dos 
professores, no último dia 29 de setembro, em 
Porto Alegre, e está sendo distribuída gratuita-
mente aos professores.

SAÚDE

Foto: Igor Sperotto

Lançamento contou com representantes da educação e da saúde

Sinpro/RS apoia projeto de estímulo
à doação de órgãos

Estresse dos professores é analisado em livro
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ENSINO PRIVADO
RODA DE CONVERSA

O psicanalis-
ta, doutor em Edu-
cação e professor 
da pós-graduação 
em Educação da 
Universidade Fe-
deral de Minas 
Gerais (UFMG), 
Marcelo Ricardo 
Pereira, assegu-
ra: a autoridade 
do professor não 
acabou, ela precisa 
ser reencontrada 
na contempora-
neidade. Marcelo 
participou, no dia 
13 de setembro, 
da oitava Roda de 
Conversas, progra-
ma do Núcleo de Apoio ao Professor Contra a 
Violência (NAP), do Sinpro/RS, com o apoio da 
Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Ap-
poa) e da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Ufrgs). A diretora do Sinpro/RS, Cecília 
Farias, no entanto, destaca que a autoridade do 
professor precisa ser construída. “Não pode ser 
obstacularizada pelas direções de escolas”. 

Para ter o controle em sala de aula, Pereira 
diz que o professor deve aprender a dialogar com 
as novas formas de autoridade, que foram rein-
ventadas na sociedade. “Quando o aluno perce-
be que o professor consegue trazer um elemento 
clássico, dentro do contexto contemporâneo, ele 
confirma a autoridade do professor”, afirma. A 
saída, segundo ele, não é desprezo total ao mé-
todo tradicional de ensino, mas a reinvenção das 
condutas atuais. Marcelo é autor do livro A im-
postura do Mestre (Ed. Fino Traço, 2008).

O professor deve reencontrar autoridade
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Livro aborda Planos
de Carreira Docente

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Foto: Igor Sperotto

TST reconhece direito ao recesso escolar e ao aviso-prévio
ESPAÇO JURÍDICO

Pleno do Tribunal Superior do Tra-
balho aprovou, na sexta-feira, dia 14 
de setembro, diversas alterações na 
sua jurisprudência, com a atualização 
da redação de Súmulas e Orientações 

Jurisprudenciais e a edição de novos verbetes. A 
revisão é resultado das discussões da 2ª Semana 
do TST quando o Tribunal examinou diversos 
temas de jurisprudência passíveis de alteração ou 
pacificação.

As súmulas e orientações jurisprudenciais 
refletem o posicionamento da corte superior 
trabalhista sobre determinadas matérias, tendo 
como função principal a uniformização da juris-

prudência especializada no Brasil.
Dentre as alterações, merece destaque a 

nova redação da Súmula 10 que originaria-
mente já assegurava aos professores o paga-
mento dos salários no período de férias esco-
lares (recesso escolar), conforme Art. 322 da 
CLT. A referida Súmula também já previa que, 
no caso de despedimento sem justa causa ao 
terminar o ano letivo ou no curso do recesso, o 
trabalhador faz jus ao recebimento integral do 
período na ocasião do pagamento das verbas 
rescisórias.

O entendimento em relação ao aviso-prévio, 
que coincide com o recesso, estava sendo discu-

tido equivocadamente, por algumas instituições 
que buscavam compensar os direitos de natureza 
diversa, descontando os dias de aviso-prévio do 
recesso devido. 

A nova redação assegura, aos professores 
despedidos no final do ano letivo, o recebimento 
de recesso escolar com proporcionais de férias e 
13º salário e de aviso-prévio proporcional. Ou 
seja, a percepção dos valores de recesso não ex-
clui ou não se compensa nos valores devidos a 
título de aviso-prévio.

Departamento Jurídico
juridico@sinprors.org.br

O

A experiência do 
Sinpro/RS na negociação 
com as Reitorias das ins-
tituições privadas para a 
implantação dos Planos de 
Carreira dos professores 
nos últimos dez anos será 
publicada no livro Plano de 
Carreira Docente – Ques-
tão estratégica no ensino 
superior privado (Carta Editora, 124 páginas), de 
autoria do diretor do Sinpro/RS, Marcos Julio Fuhr, 
e do advogado Henrique Stefanello Teixeria, inte-
grante do departamento jurídico da entidade.

A obra sintetiza o envolvimento do Sindicato 
com a luta da categoria pela definição da carreira do-
cente e também para demonstrar que o Plano de Car-
reira, requisito para a autonomia didático-pedagógica 
das instituições, tem importância estratégica para as 
faculdades, centros universitários e universidades. 

“A política desenvolvida pelo Sinpro/RS re-
tirou o PCD da condição de atributo institucio-
nal, unilateralmente instituído para incorporá-lo 
na dinâmica da relação contratual e do funciona-
mento das instituições. O envolvimento do Sin-
dicato com o tema do PCD enfrenta e supera a 
condição de requisito formal e burocrático que a 
tímida legislação educacional reserva ao assunto, 
retirando-o da condição de atributo institucional, 
unilateralmente instituído, para incorporá-lo na 
dinâmica da relação contratual e do funcionamen-
to das instituições”, ressalta Marcos Fuhr. O livro 
traz a análise da Legislação Educacional relativa 
aos PCDs, jurisprudência, estudos de casos e um 
modelo de Plano de Carreira para consulta de pro-
fessores, advogados e gestores de instituições de 
Ensino Superior.

NAP – reforço no protagonismo do professor

PROCESSO COLETIVO – O fim da de-
sautorização está no professor, mas ele não é o 
único personagem na busca pelo resgate da au-
toridade docente. “A escola, os gestores da ins-
tituição de ensino e as entidades de classe são 
partes fundamentais nesta luta”. 

O programa Conversa de Professor consiste 
em encontros mensais de professores com uma 
equipe multidisciplinar integrada e profissionais 
da Appoa, para tratar sobre as situações de vio-
lência contra os professores nas escolas da rede 
privada. O projeto integra uma série de ativida-
des que visam dar atendimento aos professores 
vítimas de violência no ensino privado gaúcho, 
além de promover ações de prevenção e de va-
lorização do docente. “O NAP está a serviço do 
professor na promoção de atividades que refor-
cem o seu protagonismo no processo de apren-
dizagem”, expõe Cecília.


