
Sinpro/RS está recebendo, até 31 de 
agosto, indicações para as categorias 
profissional, projeto e instituição do 
Prêmio Educação RS 2011. Elas de-
vem ser feitas no formulário especí-

fico on-line no site do Sindicato (www.sinprors.
org.br/premio), com o preenchimento detalhado 
dos campos solicitados (apresentação/justifica-
tiva completa). Participam das indicações uma 
Comissão especialmente concebida para este 
fim, com representantes de todas as regiões do 
estado, e a comunidade em geral.

A principal mudança neste ano está na for-
ma de escolha dos vencedores. Serão pré-sele-
cionados três finalistas de cada categoria por 
uma Comissão Julgadora entre os dias 1º e 16 de 
setembro. Os associados do 
Sinpro/RS escolherão – por 
meio de voto eletrônico – os 
vencedores nas três catego-
rias. A votação acontecerá 
entre 19 de setembro e 5 de 
outubro. 

CRITÉRIOS – A avaliação dos indicados 
pela Comissão Julgadora levará em consideração 
as informações fornecidas pelos indicadores. Os 
organizadores chamam a atenção para a impor-
tância da apresentação/justificativa completa e 
detalhada do projeto, profissional ou instituição 
no momento de preenchimento do formulário 
eletrônico.

A divulgação dos vencedores será feita dia 
7 de outubro pelo site do Sinpro/RS e a entrega 
dos troféus Pena Libertária se dará em solenida-
de no dia 14 de outubro, em Porto Alegre.

O Prêmio Educação RS foi criado em 1998 
para destacar profissionais da Educação, proje-
tos educacionais e instituições ou entidades li-
gadas à Educação.

Vencedores serão eleitos por voto eletrônico
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Confira os convênios firmados em junho pelo 
Sinpro/RS. A lista completa está disponível no site 
www.sinprors.org.br . Para garantir o seu desconto, te-
nha sempre em mãos o Cartão Sinpro/RS Vantagem. 
Os descontos não são cumulativos, nem válidos em 
promoções.

BENTO GONÇALVES
CARAMELADA KIDS. ROUPAS, CALÇADOS E 
ACESSÓRIOS INFANTIS. Desconto 5% à vista (so-
mados aos 10% de desconto já oferecido pela loja) e 5% 
a prazo – Cândido Costa, 65, sala 112, Palazzo Del La-
voro – (54) 3702.1002 – brenda@carameladakids.net.br 

MAMMA BELLA. PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA GESTAÇÃO, CUIDADOS COM A SAÚ-

DE DO BEBÊ E DA CRIANÇA, ALÉM DE 
TREINAMENTOS. Desconto de 30% à vista e 10% 
a prazo. O convênio não inclui o Book Gestação – As-
sis Brasil, 35, sala 112 – (54) 3452.4227 e 9105.2806 
– mammabella@mammabella.com.br – www.mamma-
bella.com.br

CANOAS
CHURRASCARIA JARDIM DO LAGO. Des-
conto de 15% por sócio ou dependente, exceto em 
datas e promoções especiais. Dias válidos: rodízios 
de churrasco, de segunda a sábado; e rodízio de filés 
e massas, de segunda a sábado à noite e sábados ao 
meio-dia. Liberdade, 39 – (51) 3059.9009 - churras-
caria@churrascariajdlago.com.br –  www.churrascaria-
jdlago.com.br

NOVO HAMBURGO 
CINEMA. Ingressos 2D e 3D com desconto de até 
50% sobre os valores de bilheteria. Bourbon Shopping 
Novo Hamburgo – Nações Unidas, 2001, 3.º Piso - 
www.cinespaco.com.br/cinespaco  Os ingressos devem 
ser adquiridos antecipadamente na Regional São 
Leopoldo - São Joaquim, 792/204 - São Leopoldo – 
(51) 3592.0271 – saoleo@sinprors.org.br – De 2ª a 6ª, 
das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. 

PORTO ALEGRE
CROL.RADIODIAGNÓSTICO (MAMOGRAFIA, 
RX, ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA, RES-
SONÂNCIA MAGNÉTICA E DE EXTREMIDA-
DES). Desconto de 20% – Unidades no Centro, Me-
nino Deus, Boa Vista e Assis Brasil – (51) 3026.1500 
– eliana@crol.com.br – www.crol.com.br

SINPROVANTAGEM sinprovantagem@sinprors.org.br

Foto: Igor Sperotto

Audiência Pública realizada no dia 21 de junho 
na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciên-
cia e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Esta-
do, em Porto Alegre encaminhou prioridades para a 
Universidade do Estado do Rio Grande do Sul (Uer-
gs). Foram estabelecidas como urgentes a aprovação 
do Plano de Carreira Docente (PCD) e a valorização 
das condições de trabalho e salários na instituição. 
Os representantes da Reitoria se comprometeram 
em encaminhar um relatório atualizado da situação 
da Universidade e suas unidades. Também foi cons-
tituída uma Comissão Externa com a participação 

das entidades presentes e solicitada a agilização do 
Projeto de Emenda Constitucional de 0,5% do orça-
mento do RS para Educação Superior, cujo conteú-
do estabelece destinação para Uergs e encontra-se na 
Comissão de Constituição e Justiça.

PLANO dE CARREIRA – A negociação do 
Plano de Carreira Docente da instituição está em 
fase final de negociação entre Sinpro/RS, Comissão 
Paritária de Professores e a Secretaria de Adminis-
tração do Estado. O documento deve ser enviado 
ainda neste mês de junho à Casa Civil e, posterior-
mente, à Assembleia Legislativa.

UERGS
Audiência encaminhou prioridades 

O Jornal Extra Classe foi contemplado 
com o 1º Prêmio Amrigs de Jornalismo − Tro-
féu Moacyr Scliar: na categoria Jornal, o pri-
meiro lugar foi para a jornalista Clarinha Glo-
ck pela reportagem Câncer de Mama − Uma 
maratona de dificuldades, veiculada na edição 
de março de 2009; e o segundo lugar para o 
jornalista César Fraga pela edição do especial 
Os principais riscos à saúde do professor, veicula-
do na edição de junho de 2009; e na categoria 
Veículo, a jornalista Valéria Ochôa recebeu o 
Troféu Paulo Marroni da Silveira, como Edi-
tora Destaque. Com estas premiações o jornal 
totaliza 22 Prêmios recebidos desde sua cria-
ção em março de 1996.

Extra Classe ganha o 
Prêmio Amrigs 
de Jornalismo

MIDIA

Critérios de avaliação dos finalistas

• compromisso com a educação de qualidade; 
• desenvolvimento da cidadania; 
• democratização da sociedade e acesso da população ao conhecimento 
e à educação; 
• relação das propostas educacionais com a comunidade.
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Jornalistas Valéria, César e Clarinha


