
A Casa do Professor está com um pacote 
especial para estadia na capital no feriado de 
Páscoa, de 21 a 24 de abril. O hóspede ganha 
uma diária cortesia se fizer reserva de pelo 
menos três diárias, com entrada nos dias 20, 
21 ou 22 de abril. A promoção é válida para 
reservas feitas até o dia 18 de abril. 

Referência dos professores do interior em 
Porto Alegre, a Casa do Professor completa 
em junho três anos de funcionamento 
mantendo uma média de ocupação de 64%.

Nos meses de dezembro/2010, janeiro 
e fevereiro/2011 foram 1.398 hóspedes – os 
professores da regional Passo Fundo foram 
os que mais utilizaram a Casa nesse período, 
seguidos pelas regionais de Santa Cruz do Sul 
e Santa Maria. 

São 24 apartamentos equipados com TV, 
micro-ondas, geladeira, ar-condicionado, e 
sala de internet com rede sem fio (wireless). 
Para professores sócios e dependentes, a diária 
individual é de R$ 55,00; dupla, R$ 68,00; 
e, tripla, R$ 80,00. A Casa também trabalha 
com meia diária (apenas acompanhada de 

diária cheia), com um custo de R$ 27,00.
Informações pelo telefone (51) 4009-2988, 
email casadoprofessor@sinprors.org.br ou no site 
do Sinpro/RS (www.sinprors.org.br). 

dissídio coletivo dos professores 
das escolas que atuam 
exclusivamente com Educação 
Infantil foi homologado no 
dia 21 de março de 2011.  A 

negociação coletiva entre Sinpro/RS 
e Sindicreches teve seu desfecho em 
novembro de 2010 por meio de mediação 
na Justiça do Trabalho. “A resistência do 
Sindicato Patronal em aproximar o valor 
dos pisos transitórios foi o principal motivo 
da falta de acordo”, destaca o professor 
Celso Stefanoski, diretor do Sinpro/RS. 
Os pisos transitórios foram estabelecidos 
em 2009 para que as escolas se adequassem 

à Convenção Coletiva de Trabalho 
contratando professores.

As escolas que não anteciparam os 
valores aos seus professores durante a 
tramitação do dissídio deverão fazê-
lo até 1º de maio de 2011, data-base da 
Educação Infantil. A Convenção Coletiva 
2010 mantém os pisos existentes, inclusive 
os transitórios, reajusta as cláusulas 
econômicas pelo INPC (5,49%) e mantém 
todas as condições previstas na Convenção 
de 2009. O piso devido é retroativo a 
maio de 2010, data-base da categoria. O 
documento pode ser acessado na íntegra no 
site www.sinprors.org.br

Homologado dissídio coletivo
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Pacote especial para a Páscoa

Confira os novos convênios, firmados em 
março pelo Sinpro/RS. A lista completa está 
disponível no site www.sinprors.org.br Para 
usufruir dos benefícios é necessário apresentar o 
Cartão Sinpro/RS Vantagem. Sugestões, críticas 
e informações podem ser feitas pelo email 
sinprovantagem@sinprors.org.br ou convenios@
sinprors.org.br

PELOTAS
FAU. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. 
Desconto de 15% em medicamentos e 
dermocosméticos. Rua Marechal Deodoro, 1205 

– (53) 3284.7400 – extractus@extractus.com.br – 
www.extractus.com.br

PORTO ALEGRE
GABINETE PODOLÓGICO SIMONE 
GODOY MACHADO. PODOLOGIA. 
Desconto de 10% – Avenida Cavalhada, 2370 –  
Sala 506 –  (51) 3241.2588 – podologia_simone@
hotmail.com
 
OTICA E JOALHERIA FENIX. Desconto de 
20% à vista e 10% em até 6x no cartão – Avenida 
do Forte, 664 – (51) 3519.0312 – oticasfenix@

oticasfenix.com.br – www.oticasfenix.com.br 

VIAMÃO – ÁGUAS CLARAS
FLORESTA ENCANTADA VÔ RAN-
GEL. SÍTIO DE TURISMO RURAL, PE-
DAGÓGICO E EMPRESARIAL. Desconto de 
20% no ingresso e na hospedagem – Para desfrutar 
dos benefícios do convênio, o pernoite não é 
obrigatório. O desconto não é válido para refeições 
e bebidas. Reservas antecipadas – RS 040, KM 29, 
Pda 90, Estrada Lagoa Branca, 7999 – Águas Claras 
– (51) 3498.2782 – vorangel@vorangel.com.br – 
www.vorangel.com.br

SINPROVANTAGEM sinprovantagem@sinprors.org.br

A partir de abril, o atendimento às questões previdenciárias 
dos sócios do Sinpro/RS será feito pelo escritório do advogado 
Antônio Vicente Martins, que já atende questões trabalhistas 
(Av. Borges de Medeiros, 2105, conj. 910), em Porto Alegre. 
Para facilitar o acesso aos professores, são oferecidos plantões 
na segunda-feira pela manhã, no escritório do advogado; e na 
quarta-feira e sexta-feira à tarde, na sede estadual do Sindicato 
(Av. João Pessoa, 919). Em Canoas, os plantões são quinzenais, 
com agendamento por telefone. Informações: (51) 3061.4880.

Novo atendimento previdenciário

Fotos: Igor Sperotto

Feriado: estadias promocionais

Mais de 350 professores já aderiram ao plano de 
previdência privada, instituído pelo Sinpro/RS em parceria 
com a Fundação CEEE: o SINPRORS Previdência. Segundo 
o professor Ângelo Prando, diretor do Sindicato, os valores 
acumulados superam R$ 1,2 milhão. Participam professores 
associados. Informações www.sinprorsprevidencia.com.br

Cresce adesão de professores

CASA DO PROFESSOR
QUESTÕES TRABALHISTAS


