
No desfecho de uma das mais extensas 
negociações entre o Sinpro/RS e a atual 
Reitoria da Ulbra, ficou acertado em janeiro 
que parte dos professores da Educação a 
Distância (EaD) da instituição receberá ao 
longo de 2011 os valores pendentes, alguns 
desde março do ano passado. Na origem do 

passivo que ensejou a ação judicial no âmbito 
da qual foi feito o acordo, estão a remuneração 
da integralidade da carga horária trabalhada, 
retroativa a março de 2010, e do trabalho 
realizado ao longo do segundo semestre 
para a conclusão das atividades atinentes ao 
primeiro e segundo trimestres.

elo menos quatro das nove escolas do 
Centro de Ensino Médio Dohms se 
encontram em situação ilegal, de acordo 
com o Conselho Estadual de Educação 
(Ceed/RS). São elas, as Unidades Zona 

Sul, Zona Norte, Torres e Alvorada.  As informações 
constam em documento expedido pelo Ceed/RS 
em resposta ao pedido de informação do Sinpro/
RS sobre as Unidades da rede. De acordo com o 
Conselho, não existe credenciamento para nenhuma 
das quatro Unidades. O Ceed recomenda, ainda, que 
a Cepa (mantenedora) deve adequar-se às normas 
o mais breve possível.  Com isso, os estudantes não 
podem obter a validação dos cursos nem de seus 
históricos escolares.  Mesmo sem autorização de 
funcionamento, a rede anuncia em seu site a oferta 
de Ensino Fundamental e Médio no antigo Colégio 
Cruzeiro do Sul, por exemplo, onde não possui 
credenciamento. A Unidade Zona Sul, que funcionou 
por quatro anos na antiga Escola Cavalhada, possuía 

apenas autorização para o Ensino 
Fundamental incompleto. No 
ex-Colégio Cruzeiro do Sul, a 
mantenedora pretende ofertar 
Educação Superior. Segundo 
o diretor-geral do Centro de 
Ensino Médio Pastor Dohms, 
Belmiro Meine, a rede possui 
nove unidades e acaba de 
assumir a gestão pedagógica, 
financeira e administrativa da 
Escola de Tramandaí. “Estamos 
transferindo também a Unidade 
da Cavalhada para um novo espaço, onde funcionava 
o Colégio Cruzeiro do Sul. Nesta Unidade, temos 
um impasse legal, na medida em que a antiga 
mantenedora estava em situação irregular e, por 
consequência, a escola. Nós recebemos um passivo 
educacional que estamos regularizando”, justifica. 
Ele explica que a escola funcionou durante cerca de 

nove anos “em uma condição não plenamente coberta 
pela legalidade”. Entre os problemas, a mantenedora 
anterior teria deixado de cumprir a renovação do 
credenciamento. “Esta situação está sendo superada 
porque estamos buscando um novo credenciamento 
e novas autorizações, e não aproveitaremos a 
estrutura legal que já existia. Estamos abandonando a 
falsa autorização que havia. As outras três Unidades, 
Zona Norte, Torres e Alvorada também estão sendo 
regularizadas. Ainda não tivemos nenhum problema 
na emissão de históricos escolares”, defende.  Meine 
também informa que não há planos de expansão 
para este ano. 

DESIGUALDADE – “Além do funciona-
mento de Unidades do Centro sem credenciamento e 
sem autorização do Conselho Estadual de Educação, 
um fato que preocupa muito é o tratamento desigual 
dado aos professores  nas Unidades: a diferença do 
valor da hora-aula entre as Unidades chega a mais de 
200%”, pondera Cecília Farias, diretora do Sinpro/RS.

Quatro escolas sem credenciamento
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Professores da EaD receberão diferenças salariais

Confira os convênios firmados em fevereiro 
pelo Sinpro/RS. A lista completa está dis-
ponível no site www.sinprors.org.br

BENTO GONÇALVES
BRUNO COLAÇO. DENTISTA. Descontos 
de 10 a 20% em tratamentos odontológicos. 
Saldanha Marinho, 435/508 –  (54) 3055.4171 
– bcolaco@bol.com.br
KARINE RASERA. DENTISTA. 
Descontos de 10 a 20% em tratamentos 
odontológicos. Saldanha Marinho, 435/508 
–  (54) 3055.4171–
karinesera@hotmail.com
ÓTICA NOVITÁ. Desconto de 15% à vista, 
10% cartão crédito e 5% no crediário. Júlio 
de Castilhos, 41 sala 02 –   (54) 3701.4282 – 
oticanovita@hotmail.com

CANOAS
AROMA & SABOR RESTAURANTE. 
Desconto de 15% no total da conta. 
Tiradentes, 310 sobreloja –  (51) 3051.2009 – 
aromacanoas@yahoo.com.br 

GRAMADO
CANTINA DEL VICOLO. RESTAURANTE. 
Desconto de 15% no total da conta. Wilma 
Dinnebier, 91 –   (54) 3286.9478 – contato@
cantinadelvicolo.com.br – www.cantinadelvicolo.
com.br

PORTO ALEGRE
CINCO MARIAS GASTRONOMIA. 
BUFFET PARA EVENTOS SOCIAIS 
E CORPORATIVOS. Desconto de 15%. 
Tunísia, 285 –  (51) 3340.6544 – contato@
cincomariasgastronomia.com.br – www.cincomarias 
gastronomia.com.br

CLAUDIA MARIA L. ACCORSI. NUTRI-
CIONISTA. Desconto de 35% no valor da 
consulta. Av. Independência, 383/201 –  (51) 
3224-2100 e 3221-7725 – claccorsi@gmail.com

FLOR CAFÉ. FLORICULTURA. Desconto 
de 15% em arranjos e cestas presentes e 10% na 
decoração de eventos. Barão do Gravataí, 234 Loja 
01 – (51) 3085.0015 – florcafe@florcafers.com.br

SAÚDE E MOVIMENTO. TREINAMENTO 
FÍSICO PERSONALIZADO. Desconto de 
20% no valor mensal para prática do exercício físico. 
24 de Outubro, 507 Sala 201 –   (51) 3508.2310 
– atendimento@saudeemovimento.com – www.
saudeemovimento.com.br
SHANASIS AL SHAMS. ESCOLA DE DANÇA. 
Desconto de 15% individual e 21% casal nas aulas de 
Dança do Ventre e Dança Indiana Moderna. Av. 
Getúlio Vargas, 374 –  (51) 8147.3436 – alshams@
bol.com.br –  http://shanasisalshams.multiply.com

SANTA MARIA
CLARIER ODONTOLOGIA. Descontos de 
10 a 15% em tratamentos odontológicos. Alberto 
Pasqualini, 70 sala 809 –  (55) 3026.2390 –  contato@
clarier.com.br –  www.clarier.com.br

SÃO LEOPOLDO
LIVRARIA NOBLE BOOK. Desconto de 15% 
para literatura geral e produtos de papelaria, além 
de 5% para livros didáticos. São Caetano, 350 sala 
01 –  (51) 3037.1371 – omar@noblebook.com.br – 
www.noblebook.com.br
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