
o dia 17 de maio o Sinpro/RS reuniu 
professores para debater a os impactos da 
implementação do Ensino Fundamental 
de nove anos nas escolas, já que em 2012 
a maioria das instituições não terá mais 

turmas de 5 ª série. O Sindicato, preocupado com a 
drástica redução de carga horária que alguns profes-
sores podem ser submetidos, abriu um espaço para 
propor iniciativas de redução desse impacto. 

Dentre os encaminhamentos do encontro, a 
defesa pelo Sinpro/RS do trabalho por componen-
tes curriculares por professores especializados no 5º 
ano do Ensino Fundamental de nove anos de dura-
ção; a negociação com as escolas para assegurar, em 
2012,  a carga-horária dos professores de 5ª série em 
projetos, estudos de recuperação, atividades extra-
curriculares;  o levantamento junto aos professores 
sobre a repercussão do novo 5°ano  e uma reunião 

com o sindicato patronal para debater o assunto. 
“Teremos um período de ajuste à nova propos-

ta do Ensino Fundamental de nove anos, momento 
em que a escola particular gaúcha terá condições de 
refletir sobre as possibilidades de construção de um 
novo currículo”, explica Cecília Farias, diretora do 
Sinpro/RS. Ela também alerta que o departamen-
to jurídico do Sindicato acompanhará esse proces-
so, principalmente em relação aos professores em 
estabilidade que não podem ter sua carga horária 
reduzida. No dia 30 de maio os representantes do 
Sinpro/RS se reuniram com o sindicato patronal e 
apresentaram suas preocupações e propostas. Nova 
reunião de professores será agendada para junho. 
“É importante que os docentes sejam protagonistas 
na discussão do tema e na construção de propostas 
que evitem prejuízos ao seu contrato de trabalho”, 
alerta Cecília.

Professores debatem impacto do ciclo de nove anos
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Confira os convênios firmados em maio pelo 
Sinpro/RS.  Os descontos não são cumulativos nem 
válidos em promoções. A lista completa está disponível 
no site www.sinprors.org.br

BENTO GONÇALVES
CROASONHO CAFÉ. Desc. 10% nos croasonhos 
médios e grandes – Planalto, 774 – (54) 3052.0290 – 
bentogonçalves@croasonho.com.br – www.croasonho.com.br 

SUBWAY. Refrigerante de 500 ml grátis na compra 
de sanduíche de 30 cm e de 300 ml na aquisição do 
sanduíche de 15 cm – Herwy Hugo Dreher,  204 
Sala 3 – (54) 9627.8837 – celalorbi@hotmail.com – 
www.subway.com.br 

SILVANA FURLANETTO. QUIROPRAXIA. 
Desc. de 20%. Ramiro Barcelos, 550 Sala 601 – 
(54) 3451.7058 – silvana@quirosaude.com – www.
quirosaude.com

CAMPO BOM 
LABORATÓRIO FLEMING. Desc. até 50% nos 
exames de análises clínicas –– Lima e Silva, 8 – (51) 
3597.4131– contato@fleming-lab.com.br – www.
fleming-lab.com.br

CAXIAS DO SUL
PIZZA HUT. Convênio renovado: desconto de 30% 
na pizza grande (balcão e tele-entrega), não cumulativo 
– (054) 4002-6565 – www.pizzahut-poa.com.br 

LAJEADO
CORPORE. FISIOTERAPIA. Desc. de 42% 
– Alberto Pasqualini, 2690 – (51) 3011.2705 – 
ramantelli@gmail.com 

PORTO ALEGRE
CURRY EXPRESS – INDIAN FOOD 
DELIVERY. Desc. de 10% (não inclui a taxa de 
entrega – consulte bairros atendidos) – Cabral, 285 
– (051) 3012.4040 – renatinhamacario@hotmail.com  
– www.curryexpress.com.br

MONT BLANC. CENTRO ESTÉTICO. 
Desc. de 20% em cabelos, 15% na massagem, 
10% em depilação, manicure e pedicure – Barão 
do Amazonas, 335 – (51) 3519.2441 – contato@
esteticamontblanc.com – www.esteticamontblanc.com

PIZZA HUT. Convênio renovado: desconto de 30% 
na pizza grande (balcão e tele-entrega), não cumulativo 
– (051) 4002-6565 – www.pizzahut-poa.com.br

SÃO LEOPOLDO
CARTA EDITORA. Edição de livros com desconto 
de 20%. Assessoria e avaliação de originais, edição de 
textos, paginação e criação de projeto gráfico e capas, 
registro, selo da editora e consultoria para impressão 
– (51) 9229.8299 – agenciacarta@agenciacarta.com.br

LABORATÓRIO COLMAN. Desc. de até 50% 
nos exames de análises clínicas – Independência, 
201/2 - (51) 3592.1585 – contato@colman-lab.com.br 
–  www.colman-lab.com.br

LABORATÓRIO FLEMING. Desc. de até 50% 
nos exames de análises clínicas – São Caetano, 350/2 
– (51) 3590.1949 – contato@fleming-lab.com.br – 
www.fleming-lab.com.br

NOVO HAMBURGO
LABORATÓRIO FLEMING. Desc. até 50% em 
exames de análises clínicas – Maurício Cardoso, 
833, Sala 6 Subsolo 2 – (51) 3065.2488 ; 1º de 
Março, 245- (51) 3593.3888;  Joaquim Pedro Soares, 
495 – (51) 3036.7888 ; Gal. Osório, 1154 - (51) 
3593.2119; José do Patrocínio, 829 – (51) 3065.3888 
–  administrativo@fleming-lab.com.br –www.fleming-
lab.com.br

SINPROVANTAGEM sinprovantagem@sinprors.org.br
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 O Sinpro/RS e o Sindicreches realizaram em 
maio duas reuniões de negociação com vistas à 
Convenção Coletiva de Trabalho dos professores 
empregados em instituições que atuam exclusi-
vamente com Educação Infantil. A pauta de rei-
vindicações foi definida em assembleia no dia 30 
de abril e prevê reposição da inflação pelo INPC 

(6,30%) mais 2% de aumento real; férias no pe-
ríodo de janeiro e fevereiro; recesso de sete dias 
em julho e plano de saúde com participação das 
escolas, além de cláusulas específicas com vistas à 
valorização do professor e de sua saúde. A pauta 
foi apresentada em maio ao Sindicreches, e as ne-
gociações prosseguem em junho.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Negociações prosseguem em junho

 O Sinpro/RS iniciou em meados de maio 
a devolução do Imposto Sindical aos profes-
sores associados em todo o estado. “A direção 
do Sindicato está se empenhando em efetuar a 
maior parte das entregas dos cheques ainda no 
primeiro semestre”, afirma Amarildo Cenci, 
diretor do Sinpro/RS. Ele alerta que a devolu-
ção está condicionada ao recolhimento do im-
posto pelas escolas à Caixa Econômica Federal 
(CEF) e ao envio da relação dos professores 
ao Sindicato. O imposto sindical corresponde 
a um dia de trabalho, que é descontado pelo 
empregador do salário de março e repassado à 
CEF. Os valores são distribuídos em maio, sem 
correção, da seguinte forma: 60% para o Sindi-
cato da categoria, 10% para a Conta Especial 
Emprego e Salário, 15% para a Federação e 5% 
para a Confederação da categoria, e 10% para a 

Central Sin-
dical. A resti-
tuição do Im-
posto Sindical 
foi adotada 
em 1992 pelo 
Sinpro/RS.

Devolução 
começou em maio

IMPOSTO SINDICAL


