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EXTRA CLASSE Agosto/2011

O Acordo Coletivo 2011 dos professores da Uergs foi 
aprovado pela categoria em assembleia no dia 1º de julho. O 
documento, negociado entre Sinpro/RS, Aduergs e governo do 
estado prevê reajuste de 3,61% retroativo a março com paga-
mento em julho; manutenção dos 15 vales-refeição; criação de 
quinquênio de 5% considerando todo tempo efetivo de traba-
lho (temporário mais concursado); ampliação do auxílio-doença 
para aposentados; compromisso de negociar os 6,36% em se-
tembro e cláusulas sociais reajustadas em 6,36%. 

“A categoria aceitou a proposta apostando que governo faça 
as melhorias necessárias  anunciadas, e que se conclua o pro-
cesso de instituição do Plano de Carreira Docente (PCD) na 
Universidade”, afirma Amarildo Cenci, diretor do Sinpro/RS. 
O PCD da Uergs está em fase final de aprovação do texto e 
concepção da estrutura, restando ainda um posicionamento de 
todas as funções. O documento será enviado para a Casa Civil 
para avaliação e posteriormente segue para apreciação da As-
sembleia Legislativa do RS. “Aos poucos está se desenhando um 
futuro mais estável para os profissionais da Uergs e a definição 
do Plano de Carreira é estratégico para isto”, expõe Cenci.

As reuniões de negociação deste ano ocorreram entre abril 
e junho e reiniciam em setembro, conforme Acordo. 

Professores aprovam 
Acordo Coletivo 2011 No próximo dia 31 de agosto encerra 

o período para indicações ao Prêmio Edu-
cação RS 2011. Abertas para a comunidade 
em geral, as indicações devem ser feitas a 
partir do preenchimento de formulário no 
site do Sinpro/RS (www.sinprors.org.br/
premio).

“Estamos convidando 
os professores, a sociedade, 
enfim todas as pessoas que 
conhecem uma instituição, 
um profissional ou um pro-
jeto que mereça destaque 
por sua atuação em prol de 
uma educação de qualidade, 
para que faça sua indicação 
ao Prêmio”, incentiva Celso 
Stefanoski, diretor do Sin-
pro/RS e um dos organizadores do evento. 
Para participar, basta preencher o formulá-
rio on-line disponível no site do Sindicato. 
“Uma pessoa pode indicar para apenas uma 
categoria”, explica o diretor. Segundo ele, o 
preenchimento detalhado dos formulários 

eletrônicos é fundamental, pois essas infor-
mações serão a principal fonte de informa-
ção dos jurados. 

Os critérios que serão observados pela 
Comissão Julgadora são: o compromisso 
com a educação de qualidade; o desenvol-

vimento da cidadania; a de-
mocratização da sociedade e 
o acesso da população ao co-
nhecimento e à educação; e a 
relação das propostas educa-
cionais com a comunidade. 

NOVIDADES – Nesta 
edição, a Comissão Julgadora 
pré-selecionará três finalistas 
de cada categoria, de 1º a 16 
de setembro. Os vencedores 
serão escolhidos pelos asso-

ciados do Sindicato por eleição direta, via 
internet, de 19 de setembro a 5 de outubro. 

A divulgação dos vencedores será feita 
dia 7 de outubro pelo site do Sinpro/RS e a 
entrega dos troféus ocorrerá em solenidade 
no dia 14 de outubro, em Porto Alegre.

Indicações até 31 de agosto 

As armas de fogo e a segurança pública 
são destaque de capa da 14ª edição da Revista 
Textual, publicação semestral do Sinpro/RS, 
que circula na segunda quinzena de agosto. O 
ensaio é assinado pelos especialistas em Ciên-
cias Criminais Rodrigo Moraes de Oliveira e 
Rodrigo Ghiringhelli 
de Azevedo. Eles argu-
mentam que, resguarda-
do o direito à legítima 
defesa, nada sustenta 
o mito do “cidadão de 
bem” armado em con-
traposição à maioria 
da população, que não 
tem acesso aos serviços 
mínimos de segurança. 
Outro tema polêmico, a 
saturação do espaço e o 
problema da mobilida-
de e da acessibilidade é 
abordado pelos arquite-
tos Mario dos Santos Ferreira e Suzana Costa 
Barboza.

Na editoria O professor e o mundo da escola, 
o panorama salarial do magistério no estado 
é abordado pela economista do Dieese Ecléia 
Conforto. Ela traça um paralelo entre as polí-
ticas salariais do magistério no setor público e 
do município de Porto Alegre e dos professo-

res do ensino privado. No artigo sobre a im-
portância do cumprimento das Normas Regu-
lamentadoras do Ministério do Trabalho pelas 
instituições de ensino, a advogada Luciane 
Webber Toss ressalta a atuação do Ministério 
Público do Trabalho na garantia aos direitos 

dos trabalhadores.
As contradições con-

-tidas no novo Plano 
Nacional de Educação e 
o seu distanciamento da 
realidade educacional do 
país são tema de artigo 
assinado pelo doutor em 
Educação e professor da 
Feevale e do IPA, Gabriel 
Grabowski, e pelo pro-
fessor da UPF e diretor 
do Sinpro/RS, Amarildo 
Cenci. Ainda na editoria 
Dinâmica do meio edu-
cacional, uma avaliação 

sobre as alterações legislativas no regime do 
reconhecimento de entidades beneficentes de 
assistência social, em artigo do professor de 
Direito do MP, Bruno Miragem.

A íntegra da edição estará disponível para 
download e visualização em versão flip em 
www.sinprors.org.br/textual, com acesso ainda 
às edições anteriores.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E IDIOMAS – As 
Convenções Coletivas de Trabalho 2011 dos professores 
das escolas de Educação Infantil e de Idiomas do RS, 
negociadas pelo Sinpro/RS com o Sindicreches e o 
Sindiomas, estão disponíveis no site do Sindicato (www.
sinprors.org.br/convencoes). As publicações impressas com 
as respectivas convenções coletivas serão distribuídas aos 
professores.

13º SALárIO E qUADrIêNIO – O Sinpro/RS 
alerta os professores sobre o recebimento da primeira 
parcela do 13º salário que, conforme Convenção 
Coletiva de Trabalho 2011 (CCT), assinada pelo 
Sinpro/RS e Sinepe, deve ser pago pelas instituições 
até o dia 5 de agosto, com base na remuneração de 
julho. É preciso observar também o cumprimento da 
cláusula do adicional por tempo de serviço por ser 
esta a época de contratação. A cláusula prevê que os 
docentes que completam quatro anos de trabalho na 
instituição (quadriênio) têm direito a 3% de reajuste 
ao seu salário. 

TErÇA ECOLÓGICA – No dia 5 de julho, ocor-
reu, em parceria com o Sinpro/RS, a Terça Ecológica, 
evento já tradicional do Núcleo de Ecojornalistas do 
Rio Grande do Sul – NEJ/RS. O encontro abordou a 
educação ambiental e a formação de professores e teve 
como convidados Sílvia Carneiro, diretora da Escola 
Amigos do Verde, e o pesquisador em Educação pela 
Pucrs, Marcelo Borges. 


