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EXTRA CLASSE Setembro/2011

as duas primeiras semanas de se-
tembro, o Sinpro/RS realizará o 
levantamento das turmas com 
excesso de alunos na Educação 
Superior – a partir do parâmetro 

reivindicado pelo Sindicato ao Sinepe/RS para 
este nível de ensino: 50. A identificação é feita 
por formulário enviado aos professores associa-
dos por e-mail. O levantamento na Educação 
Básica foi realizado em agosto e, até o fecha-
mento desta edição, mais de 80 instituições de 
ensino em todo o estado contavam com turmas 
com excesso de alunos.

O resultado do levantamento será publi-

cado no site www.limitedealunosporturma.com.
br, criado pelo Sinpro/RS para denunciar as 
instituições que mantêm turmas com número 
extrapolado de alunos e promover um debate 
público sobre esse problema.

A campanha pela limitação de alunos foi 
lançada no ano passado. “Chamamos a aten-
ção da comunidade para o fato e conseguimos 
sensibilizar algumas instituições de ensino para 
adequar suas turmas”, diz Amarildo Cenci, di-
retor do Sinpro/RS. Ele lembra que a limitação 
de alunos por turma é uma bandeira de luta da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino (Contee).

Sinpro/RS começa levantamento na Educação Superior

N
EXCESSO DE ALUNOS POR TURMA

Limitação de estudantes por turma
Proposta apresentada pelo Sinpro/RS ao Sinepe/RS nas 
negociações coletivas de 2010/2011: 
Educação InfantIl 
0 a 2 anos: 7 alunos; 
3 a 4 anos: 15 alunos; 
5 a 6 anos: 20 alunos. 
EnsIno fundamEntal 
Séries iniciais: 1ª a 4ª séries/1º a 5º anos: 25 alunos; 
Séries finais: 5ª a 8ª séries/6º a 8º anos: 35 alunos.
EnsIno médIo: 40 alunos. 
Educação supErIor: 50 alunos.

Confira os convênios firmados em agosto pelo 
Sinpro/RS. A lista completa está disponível no site 
www.sinprors.org.br. Os descontos não são cumu-
lativos, nem válidos em promoções.

BAGÉ
BÁRBARA CORRÊA PALMA. NUTRICIONIS-
TA ESPECIALISTA EM NUTRIÇÃO MATER-
NO-INFANTIL. Desconto de 50%. Rua Bento Gon-
çalves, 285 D Sala 901 − (53) 3242-0313 – nutricaobar-
bara@gmail.com

ESTEIO
LABORATÓRIO BIOEXAMES. Descontos de até 
50%. Rua dos Ferroviários, 83 − (51) 3033-5292 – con-
tato@laboratoriobioexames.com.br  – www.laboratoriobio-
exames.com.br 

NOVA PETRÓPOLIS 
RESTAURANTE UNSER HAUS – COMIDA 
ALEMÃ. Desconto de 10% no almoço aos sábados, 
domingos e feriados (ideal fazer reserva). Desconto de 
12% no jantar (filés variados e pratos alemães). As be-
bidas não estão inclusas nos descontos. Av. XV de No-
vembro, 809 - (54) 3281.3737 reservas@unserhaus.com.
br - www.unserhaus.com.br

NOVO HAMBURGO
FISIOVIDA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E 
QUIROPRAXIA. Desconto de 60% na sessão 
de fisioterapia e 50% na de quiropraxia – Dal-
tro Filho, 880 – (51) 3067.4880 – f isiovida880@
hotmail.com

PORTO ALEGRE 
MP PILATES. Desconto de 15% na mensali-
dade para as aulas de pilates, com aula experi-
mental gratuita, e plataforma Vibratória (paco-
te com 10 sessões). Rua Lima e Silva, 1066/301 
− (51) 3212.5660 – contato@mppilates.com.br  – 
www.mppilates.com.br

TOTOSINHO. LANCHES. Desconto de 
10%. A empresa está com promoção por tempo 
limitado: desconto de 20% de segunda a quin-
ta-feira, das 19h às 21h15min. Não inclui taxa 
de entrega − (51) 3021.2121 – www.totosinho.
com.br

GMC LOCADORA DE VEÍCULOS – Des-
conto de 15% - Av. Viena, 191 – (51) 3346.4778 
/3221.7321 - atendimento@gmclocadora.com.br - 
www.nossarede.com.br

SOBRADINHO
GRANJA DO SILÊNCIO. VINÍCOLA. Desconto 
de 10% na compra de vinhos, sucos e espumantes com-
prados no varejo da vinícola − RST 400 km 42 Lado 
B – (51) 3742.1233 – granja.do.silencio@gmail.com − 
www.granjadosilencio.com.br

SANTA ROSA
ROCKET´S CAFÉ BAR. BAR E RESTAURAN-
TE. Desconto de 8% nas refeições e bebidas – Júlio 
Rauber, 11 − (55) 3511.4444 – bbbaron10@hotmail.com  

SANTO ÂNGELO
BR AUTOMOTIVA. PELÍCULA DECORATIVA 
E AUTOMOTIVA. Desconto de 10% em todos os 
serviços para pagamentos à vista ou débito no cartão 
- Rua 22 de março, 750 − (55) 3314.0052 − brautomoti-
va2011@hotmail.com  

SÃO LEOPOLDO
RESTAURANTE FETTUTINI. Desconto de 12% 
no almoço e 10% na sequência de massas e filés à 
noite. Os descontos são válidos nas refeições e não 
incluem bebidas − Primeiro de março, 217 − (51) 
3588.0406 − andre_transebenezer@hotmail.com − 
www.fettutini.com.br

SINPROVANTAGEM sinprovantagem@sinprors.org.br


