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epois de três meses de acirrada negocia-
ção salarial, Sinpro/RS e Sinepe/RS assi-
nam as convenções coletivas de trabalho 
dos professores que atuam na Educação 
Básica e na Educação Superior. Os do-

cumentos estão na íntegra no site do Sinpro/RS 
(www.sinprors.org.br) para consulta e download. Os 
dois níveis de ensino contam com aumento real de 
salário e a manutenção das cláusulas da convenção 
coletiva anterior. 

“Todo o processo de negociação foi marcado 
pela tentativa do Sindicato patronal de retirar direi-
tos consagrados, como adicionais por tempo de ser-
viço e aprimoramento acadêmico e o desconto para 
dependentes”, expõe Amarildo Cenci, diretor do 
Sinpro/RS. Plenárias regionais, apedidos nos jornais 
estaduais, manifestações junto às instituições de 
ensino destacando para pais e estudantes o reajuste 
das mensalidades e dos salários, vigília na reunião 
dos reitores do Comung em Santa Cruz do Sul e 
uma forte campanha de busdoor e rádios marcaram 
a mobilização dos professores na busca de aumento 
real de salário.

“A separação do processo negocial entre a 
Educação Básica e Superior foi muito importante, 
porque ficou evidente que eram os representantes 
da Educação Superior que não permitiam avanços 
na Educação Básica”, avalia Marcos Fuhr, diretor 
do Sinpro/RS.

EDUCAÇÃO SUPERIOR – Capitaneada 
por representantes das universidades comunitá-
rias, PUCRS, Feevale, Unisinos, Univates e UCS, a 
comissão da Educação Superior buscou trocar au-
mento real de salário por flexibilização de direitos, 

de forma a garantir para as instituições de ensino 
“saldo zero” na negociação coletiva. A investida das 
comunitárias foi duramente criticada pelo Sinpro/RS 
e denunciada publicamente. “A maioria das insti-
tuições reajustou as anuidades escolares, em média, 
50% acima da inflação sob o argumento do reajuste 
dos salários dos professores, e na mesa de negocia-
ção fizerem frente para repassar menos para os do-
centes”, destaca Fuhr.

Depois de nove rodadas de negociação, os sindi-
catos chegaram a uma proposta que integralizam, a 
partir de maio, 6% de reajuste salarial (0,5% de au-
mento real) e 1% de aumento real no piso da cate-
goria, e manutenção das demais cláusulas da CCT.

EDUCAÇÃO BÁSICA – A CCT 2012 da 
Educação Básica foi assinada no final de maio, 
após aprovação em assembleia geral de professores 
da proposta para acordo no dia 28 de abril, após 
oito rodadas de negociação. O documento garan-
te reajuste salarial de 6,47%, retroativo a maio, o 
que corresponde a 1% de aumento real para todos. 
Soma-se ainda mais 0,5% de aumento real para os 
professores que atuam na Educação Infantil e anos 
iniciais do Ensino Fundamental, a partir de janeiro 
de 2013, e 5% de reajuste nos pisos da categoria (3% 
a partir de maio e 2% a partir de janeiro de 2013).

 “Além de aumento real para toda a categoria 
e aumento real de 5% para os pisos, conseguimos 
negociar um percentual adicional para os professo-
res da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Consideramos injusto que os profes-
sores desses níveis de ensino tenham valor de hora-
-aula inferiores”, avalia Cecília Farias, diretora do 
Sinpro/RS.

D

ENSINO PRIVADO

Documentos são resultado das negociações salariais realizadas neste ano entre o Sinpro/RS
e o sindicato patronal. Os dois níveis de ensino contam com aumento real de salário

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

UERGS – A proposta de acordo negociada entre o Sinpro/RS, a Aduergs e 
o governo do estado. foi aprovado em Assembleia Geral, no dia 31 de maio. 
O documento prevê reajuste salarial de 5,47%, retroativo a março e paga-
mento das diferenças junto ao salário de junho; licença-maternidade de 180 
dias; auxílio refeição-alimentação no valor de R$ 18,72 e auxílio-creche de 
R$ 263,00. Os docentes aprovaram ainda a viabilização de uma política de 
complementação de Plano de Previdência Complementar e o enquadramen-
to dos professores no Plano de Carreira cumprindo o fixado em lei. “Este é 
um momento histórico da Universidade, da luta do Sinpro/RS e de todos 
os profissionais que optaram e investiram sua vida para trabalhar na Uergs”, 
avalia Amarildo Cenci.

IMPOSTO SINDICAL  – O Sinpro/RS começou em maio a devolução do 
Imposto Sindical aos professores associados em todo o estado. A maior parte 
das entregas dos cheques deve ocorrer no primeiro semestre, porém a devo-
lução está condicionada ao recolhimento do imposto pelas escolas à CEF e ao 
envio da relação dos professores ao Sinpro/RS. Neste ano a restituição será de 
73% do valor descontado dos professores no salário de março – 13% superior 
ao percentual repassado ao Sinpro/RS. O valor do Imposto Sindical é rateado 
entre o Sindicato da categoria, a Federação, a Confederação, a Central Sin-
dical e o Ministério do Trabalho. A política do Sinpro/RS de restituição do 
Imposto Sindical completa 20 anos em 2012, já se constituindo numa prática 
institucionalizada no Sindicato. 

Educação Básica e Superior 
têm CCTs específicas

DESTAQUES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
• Reposição da inflação de 5,47% (INPC) a partir 
de março.
• 5% de aumento real para os pisos (3% em maio 
e 2% em janeiro de 2013).
• 1% de aumento real para toda a categoria a 
partir de maio e mais 0,5% de aumento real para 
todos os professores que atuam na Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental a 
partir de janeiro de 2013.
• Redução gradativa do percentual de aprimora-
mento acadêmico para os professores da Educa-
ção Infantil e anos iniciais, com graduação (passa 
de 3% para 2% para os professores contratados 
a partir de março de 2013; 1% para os contrata-
dos a partir de março de 2014; e extinção a partir 
de março de 2015 para os novos professores). 
• A possibilidade de compensar feriado-ponte.
• O pagamento de hora normal para os sábados 
trabalhados no caso de rescisão contratual.
• Pagamento das despesas de deslocamento, 
hospedagem, alimentação e da carga horária 
contratada, no caso de intercâmbio ao exterior.

Para Cássio Bessa, diretor do Sinpro/RS, o au-
mento real de salário e a valorização dos pisos fo-
ram as grandes conquistas deste ano. ”Enfrentamos 
a resistência e a constante tentativa patronal de re-
tirar direitos já conquistados dos docentes, mas o 
saldo foi positivo para todos”, destaca.
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direção do Sinepe/RS não compareceu na 
reunião do último dia 25 de maio, no Mi-
nistério Público do Trabalho, para discutir 
com a direção do Sinpro/RS o excesso de 
trabalho extraclasse no ensino privado e o 

direito dos professores ao descanso. A decisão de aban-
donar as discussões foi comunicada por ofício encami-
nhada ao procurador Rogério Uzun Fleishmann, res-
ponsável pela mediação das tratativas. Com a negativa 
do Sinepe/RS em buscar uma solução negociada para 
o problema, o procurador Fleishmann comprometeu-
-se em encaminhar uma recomendação às mantene-
doras e direções de instituições de ensino, objetivando 
a preservação do direito dos professores ao descanso  e 
uma síntese das discussões travadas entre os sindicatos 
com os pontos consensuados sobre o tema.

“A negativa do Sinepe em dar continuidade ao 
diálogo é vergonhosa”, afirma Marcos Fuhr, diretor do 
Sinpro/RS. “Como pode se negar a definir medidas 
que garantam o direito ao repouso e à preservação da 
saúde dos professores?”. 

O excesso de trabalho extraclasse demandado 
aos professores foi encaminhado pelo Sinpro/RS ao 

MPT como denúncia de descumprimento por par-
te das instituições de ensino da legislação trabalhista 
no que se refere ao direito de descanso dos docentes. 
O assunto foi tema de audiência pública realizada no 
dia 9 de dezembro do ano passado, quando o procu-
rador Rogério Uzun Fleishmann propôs uma solução 
negociada com a mediação do MPT. Ao total, foram 
realizadas três reuniões.

PASSIVO – A direção do Sinpro/RS garante 
que a luta pela limitação do trabalho extraclasse e pela 
garantia do direito ao descanso e ao lazer dos profes-
sores não está encerrada. “As instituições de ensino 
que cometem excessos serão denunciadas nominal-
mente ao Ministério Público”, destaca Marcos Fuhr. 
O Sindicato também está orientando os professores 
a registrar, no Ponto Extraclasse, o tempo e as ativi-
dades demandadas pelas instituições de ensino fora 
do horário contratado e sem remuneração. A plani-
lha eletrônica está disponível para download no site do 
Sindicato (www.sinprors.org.br). “O Ponto Extraclasse 
tem o objetivo de iniciar uma cultura do registro desse 
trabalho. Trata-se de argumento para futuras deman-
das judiciais”, destaca Fuhr. 

A
Sinepe/RS se nega ao diálogo no MP

Foto:  Valéria O
chôa/A

scom
/Sinpro/RS

Audiência mediada pelo procurador Fleishmann (E) contou somente com a presença dos diretores do Sinpro/RS

TRABALHO EXTRACLASSE

MT esclarece a contagem do aviso prévio proporcional

ESPAÇO JURÍDICO

Ministério do Trabalho emitiu, no úl-
timo dia 07 de maio, nota técnica (nº 
184/CGRT/SRT/MTE) que esclare-
ce os procedimentos a serem adotados 

pelos empregadores e empregados nas rescisões 
de contrato de trabalho, no que se refere ao avi-
so prévio alterado pela Lei 12.506/11. A nota 
corrobora com as interpretações publicadas pelo 
Sinpro/RS, neste mesmo espaço, no mês de no-
vembro de 2011. 

Primeiramente, confirma o Ministério que 
o aumento proporcional do aviso prévio, de 
acordo com o tempo de serviço, é um benefício 

voltado apenas aos trabalhadores, não se esten-
dendo em favor dos empregadores nos casos em 
que o aviso prévio decorre de pedido de demis-
são, ou quando trabalhado.

Esclarece também que o benefício que 
agrega três dias a cada ano de trabalho é devido 
após o cumprimento do primeiro ano de con-
trato, configurando, já nesse momento, o direito 
a um aviso prévio de 33 dias. Dessa maneira, o 
aviso prévio de um trabalhador com 20 anos de 
contrato será de 90 dias.

Importante salientar que o aviso prévio, 
mesmo quando indenizado, projeta os efeitos 

do contrato de trabalho para todos os fins, in-
tegrando mesmo quando majorado o tempo de 
serviço do trabalhador.

Quanto ao cumprimento do aviso prévio 
pelo trabalhador, o Ministério do Trabalho re-
conhece, ainda, que a lei em nada altera a le-
gislação anterior sendo, portanto, facultado ao 
empregado a redução de 2 (duas) horas diárias 
nesse período, bem como a redução de 7 (sete) 
dias corridos. 

Departamento Jurídico
juridico@sinprors.org.br

O

O ensaio de capa da 15ª edição da Revista Tex-
tual, que circula no início deste mês, analisa o papel 
do salário no desenvolvimento do país. O texto é 
de autoria do supervisor técnico do Dieese/RS, Ri-
cardo Franzoi. Também participa da publicação o 
professor da Ufrgs, Carlos Tucci, com Os desafios da 
água, sobre a crescente escassez de água potável e 
o impacto no desenvolvimento social e econômico.

As principais características e mudanças do per-
fil dos professores do ensino privado no estado, nas 
últimas duas décadas, são tema do artigo do soció-
logo Flávio Silveira. Outros temas abordados são a 
desaposentação, em artigo do professor da Feevale, 
Emerson Mattje; a extensão da jornada de trabalho 
dos docentes para além da carga horária contratada 

e do direito à 
desconexão e 
ao descanso, 
em artigo de 
Luciane Toss, 
advogada e as-
sessora jurídica 
do Sinpro/RS; 
e a expansão 
do Ensino Su-
perior privado 
no país, a atu-
ação das ins-
tituições com 

fins lucrativos e os seus efeitos no trabalho docente, 
em texto do professor da Unisinos, Dante Bessa.

A Textual é uma publicação do Sinpro/RS, 
voltada para a divulgação da produção de textos 
que versam sobre temas relacionados à educa-
ção e também de interesse geral da sociedade. 
A revista é distribuída aos associados e pode 
ser acessada na íntegra no site do Sindicato 
(www.sinprors.org.br/textual).

REVISTA TEXTUAL

Nova edição 
em circulação
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livro O professor sob pressão – Pre-
venção e enfrentamento da violên-
cia no ambiente de trabalho (Carta 
Editora, 104 p.), publicado em 

maio, pelo Sinpro/RS, colocou novamente na 
pauta de discussões um problema cada vez 
maior no ensino privado: a violência contra os 
professores. “Por conta do lançamento do livro, 
o número de denúncias ao Núcleo de Apoio ao 
Professor contra a Violência (NAP), instituído 
pelo Sindicato e responsável pela publicação, 
aumentou consideravelmente em maio”, conta 
Cecília Farias, diretora do Sinpro/RS e coor-
denadora do NAP. O livro também foi pauta 
na imprensa estadual e nacional, com destaque 
para o reflexo da violência sobre a saúde dos 
professores.

O professor sob pressão traz a análise de especialistas 
sobre o problema e aponta caminhos para a prevenção e en-
frentamento. Assinam os artigos a professora Cecília Farias, 
a psicanalista e doutora em Educação Roséli Cabistani, a ad-
vogada Luciane Toss; o juiz do Trabalho Rubens Fernando 
Clamer dos Santos Júnior; a professora Fátima Áli; o psica-
nalista Eduardo Mendes Ribeiro; entre outros. O lançamento 
do livro teve duas noites de autógrafo, uma em Porto Alegre, 

O

O professor sob pressão coloca
na pauta o problema da violência

LIVRO

SINPROVANTAGEM                                                                     sinprovantagem@sinprors.org.br

BENTO GONÇALVES
ODONTOSERRA CLÍNICA ODONTOLÓGI-
CA. Avaliação sem compromisso. Informe-se sobre 
os demais benefícios especiais. Osvaldo Aranha, 381, 
salas 04 e 05 – (54) 3055.4733
www.clinicaodontoserra.com.br

CANELA
HOTEL CONTINENTAL CANELA. 10% de 
desconto sobre a tarifa vigente, exceto para os paco-
tes de Natal e Reveillon. José Pedro Piva, 220 – (54) 
3282.5610 – www.hotelcontinentalcanela.com.br

CANOAS
OTOPRIME NÚCLEO DE ATENDIMENTOS 
AVANÇADOS EM FONOAUDIOLOGIA E 
OTORRINOLARINGOLOGIA. 30% de descon-
to. Fioravante Milanez, 58, sala 301 – (51) 3059.8359  
www.otoprime.com.br

PROPHYLAXIS CLÍNICA DE VACINAÇÃO. 
R$ 45,00 para vacina da gripe. Guilherme Schell, 
6750. loja A 42 – Shopping Canoas, 2º piso – (51) 
3059.2330 – www.prophylaxis.com.br

CARAZINHO
CIA DA VACINA. R$ 30,00 à vista para vacina da 
gripe. Pátria, 761, sala 104, Centro Clínico Mont 
Serrat – (54) 3331.7616 – www.ciavacina.com.br

CARLOS BARBOSA
ODONTOSERRA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA. Avaliação sem 
compromisso.  Informe-se sobre os demais benefícios 
especiais. Rio Branco, 440, sala 02 – (54) 3461.5484  
www.clinicaodontoserra.com.br

GARIBALDI
ODONTOSERRA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA. Avaliação sem 
compromisso. Informe-se sobre os demais benefícios 
especiais. Agostinho Mazzini, 498, sala 01 – (54) 
3462.1152 –  www.clinicaodontoserra.com.br

MARAU
CIA DA VACINA. R$ 30,00 à vista para vacina da 
gripe. Barão do Rio Branco, 1751, sala 01, Centro 
Clínico Providência – (54) 3342.0959
www.ciavacina.com.br

PASSO FUNDO
CIA DA VACINA. R$ 30,00 à vista para vacina da 
gripe. Uruguai, 517, sala térrea – (54) 3314.6107 – 
Disk Vacina 24h (54) 9123.9998 ou (54) 9123.9554  
www.ciavacina.com.br

PELOTAS 
PROTEGE CLÍNICA DE
VACINAÇÃO. R$ 40,00 à vista para vacina da gri-
pe. Gonçalves Chaves, 659, conjunto 18 – (53) 3227-
5541 –  www.clinicaprotege.com.br

PORTO ALEGRE 
CIA DO SONO.
LOJA DE COLCHÕES. 20% de desconto à vista 
em todos os produtos e acessórios. Quintino Bocaiu-
va, 967 – (51) 3333.0723 – www.ciadosono.com.br

VILARÓ PARRILLA LOUNGE. BAR E RES-
TAURANTE. 15% de desconto. Fernando Go-
mes, 140 – (51) 3395.5244 – www.vilaro.com.br 

VACINE CLÍNICA
DE VACINAS. R$ 45,00 à vista para pagamento 
em dinheiro. José de Alencar, 237 – (51)3233.9090 - 
www.vaciners.com.br

HANNOVER VINHOS. 30% para vinhos da Eu-
ropa (Espanha, França e Portugal) e 20% de descon-
to da América do Sul (Argentina, Chile e Uruguai). 
Cerro Azul, 710 – (51) 3337-3890
www.hannovervinhos.com.br
 
RIO GRANDE
PROTEGE CLÍNICA
DE VACINAÇÃO. R$ 40,00 à vista para vacina da 
gripe. Gen. Vitorino, 402 – (53) 3201-5595
www.clinicaprotege.com.br

TAPEJARA
CIA DA VACINA. R$ 30,00 à vista para vacina da 
gripe. Tranquilo Basso, 409, sala 01 – (54) 3344.0045
www.ciavacina.com.br

Onde encOntrar 

Sapere Aude! Livros *– Rua 
Lopo Gonçalves, 33, lojas 1 e 
2 – Bairro Cidade Baixa – Porto 
Alegre – RS
– Fone 51 3221.0203
www.sapereaudelivros.com.br
*Entrega sem custo de 
postagem em todo o país.

Fnac Porto Alegre –
BarraShoppingSul -–  Av. Diário 
de Notícias, 300 – Bairro Cristal 
– Fone (51) 4003.9696
www.fnac.com.br

Saraiva MegaStore Shopping 
Iguatemi – Rodovia RST 453, 
2780 – Distrito Industrial
– Caxias do Sul – RS
–  Fone: (54) 3223.2999
www.livrariasaraiva.com.br

Sinpro/RS Sede Estadual – Av. 
João Pessoa, 919 –  Bairro 
Farroupilha –  Porto Alegre – 
RS –  Fone (51) 4009.2900

Sinpro/RS Regional Bento 
Gonçalves – Rua Cândido 
Costa, 65/1008 – Centro – 
Bento Gonçalves – RS
– Fone (54) 3451.4588

*Acompanhe atualizações sobre 
novos pontos de venda em 
www.sinprors.org.br/nap

Foto: Igor Sperotto

Publicação teve sessões de autógrafos em Porto Alegre (foto) e Caxias do Sul

no dia 21 de maio, e outra em Caxias do Sul, em 28 de maio.
“É mais uma iniciativa do NAP para apoiar e indicar so-

luções para os conflitos no ambiente de trabalho dos profes-
sores. Sabemos que os conflitos existem em qualquer espaço 
de convivência, mas, principalmente na escola, eles devem ser 
enfrentados e sua solução deve se constituir em aprendizagem 
para os envolvidos“, destaca Cecília Farias, que organizou a 
publicação.
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Protesto na Redenção, no dia 3 de junho, alertou sobre a realidade dos docentes da Educação Infantil

Teve início em 18 de maio a Negociação Co-
letiva dos professores que atuam em escolas exclu-
sivamente de Educação Infantil, entre o Sinpro/
RS e o Sindicreches. Duas rodadas de negociação 
já ocorreram e a terceira foi cancelada pelo Sindi-
cato patronal. A principal reivindicação dos pro-
fessores é o aumento real de salário em 10%, mais 
a reposição do INPC do período (4,88%). 

“Queremos denunciar a resistência patronal 
em conceder melhorias salariais aos professores, 
comprometendo o atendimento das crianças e a 
qualidade de ensino. Os salários da Educação In-
fantil são os mais baixos da categoria e o ensino 
privado não pode ficar à margem de todos esses 
movimentos”, expõe Celso Stefanoski, diretor do 
Sinpro/RS. Ele destaca que o reajuste das mensali-
dades das escolas neste ano foi de 9,5% em média. 
“O que não justifica a resistência apresentada pelo 
Sindicato patronal”, compara. 

Entre as reivindicações deste ano destacam-
-se ainda férias no período de janeiro ou fevereiro, 
recesso de sete dias em julho, plano de saúde com 
participação das escolas (50%), ampliação do adi-
cional por tempo de serviço de 3% para 5% a cada 
quatro anos e remuneração das reuniões pedagó-
gicas quinzenais.

NA IMPRENSA – O Sinpro/RS publicou 
no dia 25 de maio apedido em jornal de circula-
ção estadual sobre a valorização dos professores. O 
texto reivindicou melhores condições de trabalho 
e salário e denunciou práticas que precarizam a 

educação e o ambiente de trabalho. 
MOBILIZAÇÃO – O Sindicato realizou 

protesto no Parque da Redenção, em Porto Alegre, 
no dia 3 de junho, com o objetivo de informar aos 
professores, pais e comunidade sobre a realidade 
dos docentes. Também foram feitas panfleteações 
nas escolas nos dias 29, 30 e 31 de maio, como 
parte da Campanha Salarial 2012.

AUDIêNCIA PúBLICA – Uma audiência 
pública, solicitada pelo Sinpro/RS, sobre os pro-
blemas da Educação Infantil está agendada para 
o dia 19 de junho, às 9h30min, na Comissão de 
Educação da Assembleia Legislativa. Serão discu-
tidos a forma de contratação dos professores, os 
baixos salários, funcionamento irregular de esco-
las, entre outros problemas.  

EDUCAÇÃO INFANTIL

Professores mobilizados por aumento real

O Sinpro/RS denunciou no final de maio 
o Colégio Kennedy, de Porto Alegre, ao Minis-
tério Público do Trabalho – MPT. Desta vez o 
motivo foi a iniciativa de promover a eleição pe-
los professores para Delegado Sindical junto ao 
Sinpro/RS. “Nos surpreendeu muito a atitude 
inusitada. Eleger um delegado é uma prerroga-
tiva do Sindicato, portanto, esse processo não 
tem legitimidade e tem por objetivo fraudar o 
cumprimento do Termo de Ajuste de Condu-

ta assinado com o MPT ano passado”, destaca 
Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS.

O Colégio, mantido pela Associação Educa-
cional Santa Rita de Cássia, foi alvo de reiteradas 
denúncias nos últimos anos ao MPT por assédio 
moral e não cumprimento da legislação traba-
lhista. Denúncias feitas pelo Sinpro/RS relatam, 
principalmente, casos de assédio moral contra os 
professores com pressão psicológica, ameaças, jor-
nadas excessivas, falta de infraestrutura e outros 

constrangimentos. Em 2011, a instituição assinou 
TAC junto ao MPT comprometendo-se a elimi-
nar essas situações, o que não vem ocorrendo. 

No início deste ano, o Colégio demitiu 15 
professores sem efetuar a homologação das suas 
rescisões contratuais. Esses docentes ficaram sem 
acesso ao seguro-desemprego e FGTS. Até o fe-
chamento desta edição, ainda restavam sete pro-
fessores nessa condição, que são acompanhados 
pelo Departamento Jurídico do Sinpro/RS.

Foto: Igor Sperotto

NOTAS
URCAMP – O pró-reitor da unidade de São Gabriel da Urcamp renunciou 
no mês de maio em função de polêmica envolvendo a falta de repasse de 
recursos financeiros do campus para a Reitoria. A instituição tem uma rea-
lidade de descentralização administrativa que faz com que em alguns campi 
os salários sejam em pagos em dia e em outros como Bagé, Caçapava do 
Sul e São Borja, o atraso já esteja em mais de três meses. Uma assembleia 
de professores está agendada para dia 13 de junho, em Bagé, com indicativo 
de paralisação. Os professores de Bagé estão fazendo um abaixo-assinado 
pedindo um calendário unificado de pagamento entre as unidades. 

IDIOMAS – O Sinpro/RS e o Sindiomas iniciaram no dia 29 de maio 
a Negociação Salarial dos professores que atuam nas escolas de idiomas 
de todo o estado. A pauta de reivindicações foi aprovada em assembleia 
de professores realizada na sede do Sindicato dos Professores no dia 11 
de maio. Segundo Ângelo Prando, diretor do Sinpro/RS que acompa-
nha a negociação da categoria, o foco deste ano é a conquista de au-
mento real para os professores, além da reposição do INPC do período 
(4,97%). As reuniões seguem durante o mês de junho. A data-base da 
categoria é 1º de abril.

KENNEDY

Sinpro/RS denuncia eleição irregular de delegado sindical 


