
13ª edição da Revista Textual, publica-
ção do Sinpro/RS, traz como tema de 
capa ensaio do professor Claudio Luis 
Crescente Frankenberg sobre os resíduos 
sólidos: a geração, a gestão e as respon-

sabilidades. Doutor em engenharia, professor do 
curso de especialização em Projeto de Tratamento 
de Resíduos da PUCRS, entre outros, Frankenberg 
analisa também a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, lei sancionada em 2010 e em processo de 
implementação.

A edição traz ainda a análise sobre a realidade 
penitenciária do país, em ensaio do professor de Di-
reitos Humanos do IPA, Marcos Rolim; a violência 
contra os professores no ambiente escolar, em ar-
tigo da diretora do Sinpro/RS e coordenadora do 
Núcleo de Apoio ao Professor contra a Violência 
(NAP), Cecília Farias, e da psicóloga Roséli Cabis-
tani, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre 
(APPOA); as dificuldades enfrentadas para conso-
lidar a condição docente dos professores da Edu-
cação Infantil, em artigo do doutor em Educação, 
Gilson Pereira; o impacto da inserção de temas de 
interesses específicos no currículo escolar, em artigo 
da professora da Unisinos, Beatriz Fischer; e sobre 
a identidade e o papel das instituições comunitárias 
de Educação Superior, em artigo da professora Su-
sana Speroni, da Unisc.

Com nova apresentação gráfica, a revista man-
tém sua linha editorial voltada para as questões do 
professor e o mundo da escola, da dinâmica do meio 
educacional e dos ensaios, cuja temática é livre, pro-
pondo o debate de temas do interesse da sociedade, 
que dialoguem com os professores e o universo da 
escola.  “A Textual se consolidou por sua abordagem 
diferenciada dos assuntos surgidos da relação pro-
fessor/escola/dinâmica educacional, com dedicação 
especial ao ensino privado”, observa Marcos Fuhr, 
diretor do Sinpro/RS.

A revista Textual tem distribuição gratuita. 

Esta edição conta com 4 mil exemplares que estão 
sendo distribuídos em mãos aos professores nas ins-
tituições de ensino. Também pode ser adquirida na 
sede estadual do Sinpro/RS em Porto Alegre (Ave-
nida João Pessoa, 919) e nas Regionais do Sindicato.

A íntegra da edição e os números anteriores 
(desde a primeira edição, de 2001) também estão 
disponíveis para download no site do Sinpro/RS 
(www.sinprors.org.br/textual) e para leitura em 
versão flip.

Consumo sustentável e gestão do lixo em destaque
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Confira os convênios firmados em abril pelo 
Sinpro/RS. A lista completa está disponível no site 
www.sinprors.org.br

BENTO GONÇALVES
ENCANTO MODAS. ROUPAS FEMININAS 
E MASCULINAS. Desconto de 10% + 5% à vista 
e 5% em até 5 parcelas – Cândido Costa, 65, sala 
115, Palazzo Del Lavoro –- (54) 3451.3271 – 
encantomodas@gmail.com 

LABORMED VACINAS. Desconto de 10% 
em até 3 pagamentos. 13 de Maio, 203 – (54) 
3055 7080 – dione@clinicalabormed.com – wwww.
clinicalabormed.com

VIA ATTIVA ESPAÇO DA DANÇA. ESCOLA 
DE DANÇAS E ALONGAMENTO. Desconto 
de 30% no primeiro mês e 8% nos demais. Olavo 
Bilac, 200, sala II – (54) 3453.6781 – viaattiva@
viaattiva.com.br – www.viaattiva.com.br/

FARROUPILHA
LABORMED VACINAS. Desconto de 10% em 
até 3 pagamentos. Júlio de Castilhos, 651, sala 
406 – (54) 3268.1281 dione@clinicalabormed.com – 
www.clinicalabormed.com

GUAPORÉ
LABORMED VACINAS. Desconto de 10% em 
até 3 pagamentos. Dr. Júlio Campos, 463 – Junto 
ao Laboratório LAF – (54) 3443.1840 – dione@
clinicalabormed.com – www.clinicalabormed.com

PORTO ALEGRE
ENTREATO ALMOÇO VEGETARIANO. 
Desconto de 20% no almoço (inclui entrada, prato 
principal, sobremesa e chá) – República, 163 – (51) 
3019.3813 – igor@entreato.com.br – www.entreato.com.br

ÓTICA E JOALHERIA FENIX. Desconto de 20% 
à vista e 10% em até 6x no cartão – Avenida Azenha, 
1195, Loja 6 – (51) 3519.6796 –oticasfenix@oticafenix.
com.br – www.oticasfenix.com.br

SANTEIRA. ROUPAS, CALÇADOS E 
ACESSÓRIOS. Desconto de 20% à vista ou cartão 
débito e 10% parcelado – República, 38 – (51) 
3207.4565 – santeiras@hotmail.com – www.asanteira.
blogspot.com

SONHO MÁGICO. CASA DE FESTAS. Desconto 
de 20% para festas completas (crianças, adolescentes 
e adultos). O desconto não é válido para locação do 
salão sem contratar os demais serviços e para o Pacote 

Festa Escola, já em promoção. – Riachuelo, 771 – 
(51) 3227.1033 – sonho.magico@terra.com.br – www.
sonhomagicofesta.com.br

TATIANA GAERTNER. ENDODONTIA E 
PERIODONTIA. Cristóvão Colombo, 1694, Sala 501 
–  (51) 3222.7752 – gaodonto03@hotmail.com – www.
gaertnealves.com.br

SANTA MARIA
MICROWAY FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 
TREINAMENTO EM INFORMÁTICA. Desconto 
de 30% em cursos de formação profissional –– Dr. 
Alberto Pasqualini, 56, sala 702 – (55) 3028.3880 
– contato@microwaysantamaria.com.br – www. 
microwaysantamaria.com.br 

VACARIA
LABORMED VACINAS. Desconto de 10% em 
até 3 pagamentos. Borges de Medeiros, 911 – Junto 
ao Assistencial CASF – (54) 2621.3045 – dione@
clinicalabormed.com – www.clinicalabormed.com

VENÂNCIO AIRES
LABORMED VACINAS. Desconto de 10% em 
até 3 pagamentos. Tiradentes, 1440, 2º andar – (54) 
2621.3045 dione@clinicalabormed.com – www.clinicalabormed.com
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Política nacional regula o destino de resíduos sólidos 
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