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EXTRA CLASSE Dezembro/2010

m reunião de mediação, no dia 24 de novembro, 
no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RS), 
o Sinpro/RS e o Sindicato Intermunicipal dos 
Estabelecimentos de Educação Infantil do 
Estado do Rio Grande do Sul (Sindicreches) 

chegaram ao acordo para a assinatura da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2010 dos professores que atuam em 
escolas exclusivamente de Educação Infantil. Proposta pelo 
Sinpro/RS, a mediação acordou o reajustamento de salários, 
piso transitório e cláusulas econômicas pelo INPC acumulado 
(5,49%), manutenção das cláusulas sociais, além de todas as 
condições previstas na Convenção Coletiva de 2009.

Após várias rodadas de negociação entre os meses de 
maio e julho, as tratativas entre o Sinpro/RS e Sindicreches 
não resultaram em proposta para acordo, fato que levou a 
discussão à Justiça. “É preciso registrar ainda a investida 
patronal no sentido de reduzir os pisos salariais durante 

a negociação no primeiro semestre, proposta repetida na 
audiência com a Justiça do Trabalho e que foi negada pela 
juíza mediadora”, ressaltou João Luiz Stein Steinbach, 
diretor do Sinpro/RS.

Sinpro/RS e Sindicreches fecham acordo na Justiça

O Sinpro/RS lembra os pro-
fessores que as instituições de 
ensino privado devem pagar a se-
gunda parcela do 13º salário até 
o dia 15 de dezembro de 2010, 
conforme Convenção Coletiva de 
Trabalho entre Sinpro/RS e Sine-
pe/RS. Os professores de escolas 
que atuam exclusivamente com 
Educação Infantil devem receber 
até o dia 20 de dezembro, e os 
professores de idiomas, até dia 15 
de dezembro.

Segunda parcela
em dezembro

Convênios firmados no mês de novembro.

BENTO GONÇALVES
BELLA RAGAZZA COSMÉTICOS. Desc. 7% 
à vista – Rua Treze de Maio, 116 – sala 09 – Fone 
(54) 3453-7635 – bellaregazza3@terra.com.br
LOJAS MEJOLARO. Desc. 5% à vista, 
adicional ao desconto de 10% já oferecido 
pela loja, e 5% a prazo – Rua Gal. Gomes 
Carneiro, 202 – Fone (54) 3055-3922 – 
lojasmejolarobrturbo.com.br – www.mejolaro.
com.br
 
CANOAS 
VILLA SÍBARIS. RESTAURANTE. Desc. 
20%. Rua Muck, 149 – Fone (51) 3472-4020 – 
tatiane@villasibaris.com.br – www.villasibaris.
com.br

CAPÃO DA CANOA 
PAPELARIA CABRAL. LIVRARIA E 
PAPELARIA. Desc.10% à vista e 5% no cartão 
de débito, exceto tabacaria, cartões telefônicos, 
jornais e promoções. Av. Paraguassu, 1822 – Fone 
(51) 3625-5588 – papelaria.cabral@ibest.com.br

ESTEIO  
CLÍNICA PETERSEN. TRAUMATO-
ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA E 
FONOAUDIOLOGIA. Desc. 30%. Rua 
Ferroviários, 83 – Fone (51) 3458-7338 – 
clinicapetersen@hotmail.com

PICADA CAFÉ 
TENDA DO UMBU. ARTESANATO E 
DECORAÇÕES. Desc. 7% à vista e 5% no 
cartão para compras acima de R$ 100,00. Rod. 
Pres. Getúlio Vargas, 11520 – Fone (54) 3285-
1123 – vendas@tendadoumbu.com.br  

PORTO ALEGRE 
ATELIÊ HOLÍSTICO. Desc. 20% nas 
consultas, tratamentos e nos cursos pagos à 
vista. Av. Benjamin Constant, 1130 sala 201 – 
Fone (51) 9291-2933 – evesalgado@gmail.com 
– www.stum.com.br/evelizesalgado
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA 
E ACUPUNTURA. Desc. 30% na sessão de 
auriculoterapia, 25% na sessão de fisioterapia 
(inclui acupuntura, terapia manual e 
auriculoterapia) e 20% na sessão de acupuntura 

– Adão Baino, 146/415 – Fone (51) 9827-2715 
– alinecasaril@ig.com.br 
BARGHOS. SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA.  Desc. 7% para 
suprimentos de informática e 10% para 
manutenção de equipamentos – Lima e Silva, 
875 - Fone (51) 3013-8404 – barghos@terra.
com.br 
BARBARELLA MODA ÍNTIMA E 
ACESSÓRIOS. Desc. de 20% exceto 
promoções – Rua Fernandes Vieira, 325 – Fone 
(51) 3268-5205 – barbarelllamodaintima@
hotmail.com
FLORICULTURA PORTO DAS FLORES. 
Desc.20% à vista e 10% a prazo. – Av. Bento 
Gonçalves, 3867 – Fone (51) 3084-0841 – 
contato@portodasflores.com – wwwportodasflores.
com.br

SÃO LEOPOLDO
ESPAÇO HOLÍSTICO POUSADA SAINT 
GERMAIN. Desc. 10% nas consultas e 15% 
nos cursos. São Joaquim, 792 – sala 301 – Fone 
(51) 3592-6330 – eslocks@gmail.com – www.
espaçosaintgermainsl.blogspot.com

SINPROVANTAGEM

EDUCAÇÃO INFANTIL
13º SALÁRIO

E

sinprovantagem@sinprors.org.br

A Casa do Professor teve uma ocupação mé-
dia de 70% nos meses de julho, agosto, setembro 
e outubro, recebendo ao todo 1.921 hóspedes de 
todo o estado, a maioria das regionais de Santa 
Maria, Santo Ângelo e Passo Fundo. A expectati-
va da administração da Casa é que a ocupação se 
mantenha durante os meses de férias escolares. A 
Casa conta com 24 apartamentos equipados com 
TV, micro-ondas, geladeira e ar-condicionado, e 
sala de internet com rede sem fio (wireless). Reser-
vas pelo telefone: (51) 4009-2988 ou pelo casado-
professor@sinprors.org.br

Ocupação mantém média
CASA DO PROFESSOR
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Reunião de mediação entre Sinpro/RS e Sindicreches

Diante da incorporação do Centro Universitário Ritter dos Reis pela 
multinacional de educação Laureate International Universities, anunciada no dia 
9 de novembro, o Sindicato realizou Plenária de Professores com o objetivo de 
definir os parâmetros de acompanhamento da transação que envolveu o Uniritter 
e seus reflexos na relação trabalhista dos docentes. No encontro, ocorrido dia 4 de 
dezembro, a direção do Sindicato ratificou sua preocupação com o negócio, já que 
empresas de perfil mercadológico, como a Laureate, frequentemente flexibilizam as 
relações de trabalho. “O Sindicato está atento ao avanço de empresas mercantilistas 
na educação. Este é o mote da campanha Educação não é Mercadoria, instituída 
para conter o crescimento da mudança de foco nas instituições de educação 
superior”, destaca Cecília Farias, Diretora do Sinpro/RS. A dirigente lembra 
ainda que apesar do discurso tranquilizador da Reitoria do Uniritter, o Sindicato 
continuará acompanhando as dinâmicas de “mercado” na educação com o intuito 
de zelar pelo futuro das condições de trabalho dos professores.

Incorporação preocupa Sindicato
UNIRITTER


