
Professores e técnicos 
administrativos do ensino 
privado promovem no próximo 
dia 12 de março, às 14h, ato 
estadual de lançamento da 
Campanha Salarial 2011, no 
Salão de Eventos São José, em 
Porto Alegre (Alberto Bins, 509), 
com show especial de Nei Lisboa

Professores e funcionários do ProJovem 
Urbano, executado pela Fundação de Apoio 
à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul – 
Faepesul, paralisaram as atividades de 3 a 14 de 
fevereiro devido ao atraso no pagamento de dois 
meses de salários. Após longa negociação com a 
Prefeitura de Porto Alegre, o município se dispôs 
a liberar os recursos para o pagamento das guias 
devidas pela Faepesul. Na mesma data, o Sinpro/
RS conseguiu na Justiça do Trabalho antecipação 
de tutela que determinou o depósito dos salários 

em conta judicial. 
Solução Cooperativa –  Os 

professores do ProJovem, executado pela 
Solução Cooperativa, que desde 2010 passam 
por inúmeras dificuldades financeiras, buscam, 
por meio do Sindicato, garantir seus direitos 
trabalhistas. O Sinpro/RS negocia com a 
Secretaria Estadual da Educação para que o 
governo assuma diretamente a responsabilidade 
no pagamento das verbas rescisórias de todos os 
professores. 

urante este mês também acontecerão atos 
em Passo Fundo, São Leopoldo, Novo 
Hamburgo, Pelotas, Lajeado, Santa 
Cruz e Bento Gonçalves. Ainda em 

Porto Alegre, no dia 20, professores vão ao Brique 
da Redenção distribuir materiais informativos para 
a comunidade.

No centro das reivindicações dos professores 
está o reajuste de 9% –  índice composto pela 
inflação mais aumento real. Também são destaques 
da pauta a limitação de alunos por turma (confira 
www.limitedealunosporturma.com.br) e a realização 
de oficinas para preservação do aparelho fonador, 
doenças ergonômicas e relacionadas ao stress, entre 
outros.

Na primeira fase da campanha, em janeiro e 
fevereiro, os sindicatos dos professores e funcionários 
apresentaram à opinião pública, por meio de 

anúncios em rádios e distribuição de folhetos, 
as contradições entre os reajustes das anuidades 
escolares e dos professores. “As mensalidades 
aumentaram, em média, 34% acima da inflação na 
última década. Neste mesmo período, os salários dos 
professores, técnicos e administrativos aumentaram 
apenas 4%”, expõe Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/
RS. “Investir em infraestrutura é importante, mas 
investir no professor é fundamental. E é isso que 
estamos destacando para a comunidade gaúcha”.

A segunda etapa da campanha chega às ruas 
em março por meio da mobilização da categoria.

NeGoCiaçÕeS – A primeira reunião com 
Sinepe/RS aconteceu no dia 1º de março, em Porto 
Alegre, quando foi definido o cronograma das 

rodadas de negociação – às terças-feiras.
A pauta de reivindicações foi elaborada em 

assembleia geral realizada em 21 cidades, entre 20 
de outubro e 9 de novembro, com a mobilização de 
mais de 400 professores. “Uma das mais expressivas 
dos últimos dez  anos em termos de público e 
participação”, destaca Cecília Farias, diretora do 
Sinpro/RS.

As reivindicações foram entregue ao Sinepe no 
final de novembro, dois meses após a apresentação 
da pauta preliminar, já com o pedido de aumento 
real dos salários e do levantamento que indica o 
crescimento sustentável da economia brasileira. 
O site do Sinpro/RS (www.sinprors.org.br) traz 
informações atualizadas das negociações coletivas.
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Primeira reunião entre Sinpro/RS e Sinepe/RS ocorreu no dia 1º de março
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Falta de pagamento marca projetos no estado

IDIOMAS
Contratação garante valorização docente

A contratação dos professores de idiomas 
com carteira assinada como professor é uma das 
bandeiras do Sindicato para a valorização do 
profissional de idiomas e seu mercado de trabalho. 
“A qualificação e a valorização do profissional de 
línguas perpassam pelo seu preparo e forma de 

contratação. Professor, valorize sua formação”, 
alerta Angelo Prando, diretor do Sinpro/RS. A 
negociação entre o Sinpro/RS e o Sindicato das 
Escolas de Idiomas para aprovação do Acordo 
Coletivo 2011 começa em março. A data-base da 
categoria é 1º de abril.

FAQ
Bolsas de mestrado 
e doutorado para 
professores

Estão abertas até 31 de março de 2011 as ins-
crições para o Fundo Rotativo de Apoio à Quali-
ficação Docente – FAQ. O programa, instituído 
pelo Sinpro/RS,  concede financiamento parcial 
aos professores do ensino privado, associados ao 
Sindicato, para o desenvolvimento e a conclusão 
de projeto de qualificação em Programa de Pós-
Graduação. Em 2011 serão sorteadas seis bolsas 
de estudo, sendo duas para mestrandos e quatro 
para doutorandos. A inscrição deve ser feita por 
formulário próprio via internet: www.sinprors.
org.br/faq 

A pré-seleção ocorrerá até o dia 14 de abril. 
Os professores beneficiados pelo auxílio do Pro-
grama serão definidos no dia 30 de abril de 2011, 
às 14h, na Sede Estadual do Sinpro/RS, através de 
sorteio aberto ao público. A íntegra da Resolução 
e o regulamento podem ser acessados na internet, 
no site do Sinpro/RS (www.sinprors.org.br/faq ).


