
Crescimento econômico e bom desempenho do setor privado de ensino no Rio Grande do Sul 
embasam reivindicação de aumento real para o próximo período

o dia 17 de setembro, o Sinpro/RS encami-
nhou ao Sinepe/RS a pauta preliminar de 
reivindicações definida em reunião da dire-
ção colegiada no início do mês passado. Os 

principais pontos da pauta são o aumento real acima 
da inflação e o limite de alunos por turma. “A propos-
ta do Sinpro/RS é sintonizar as negociações coleti-
vas dos professores com a dinâmica de planejamento 
das instituições de ensino para o próximo ano, pois é 
neste período que as escolas e as universidades estão 
elaborando suas planilhas de custo para a definição 
das anuidades 2011”, destaca Marcos Fuhr, da direção 
do Sinpro/RS. 

A pauta preliminar foi definida a partir do 
acompanhamento que o Dieese faz do setor do ensi-
no privado gaúcho desde 1996. “Nos últimos 10 anos, 
a categoria não obteve aumento real apesar do rea-
juste das anuidades ter sido bem superior à inflação”, 
observa o diretor. Conforme o Dieese, nos últimos 

14 anos as anuidades no ensino privado acumularam 
em média um reajuste de 32% acima da inflação. No 
mesmo período, as mensalidades tiveram um reajuste 
acumulado em torno de 27% acima dos reajustes dos 
salários dos professores. Também pesaram na elabo-
ração da pré-pauta fatores como o desempenho posi-
tivo do setor privado de educação no âmbito nacional 
e estadual e a conjuntura de crescimento econômico 
do País e do Rio Grande do Sul (ver matérias na pá-
gina 26). 

O Sindicato também propôs ao sindicato pa-
tronal a antecipação das negociações coletivas. A 
data-base dos professores do ensino privado é 1º de 
março. A Pauta Preliminar foi definida em reunião 
da Direção Colegiada Estadual, em Porto Alegre, no 
início de setembro, e apresenta as reivindicações que 
têm impacto nos custos das instituições de ensino. A 
pauta completa será definida em assembleia geral que 
acontecerá neste mês, em várias regiões do Estado.

ASSEMBLEIA GERAL – A pauta com-
pleta de Reivindicações para 2011 será definida 
em assembleia geral dos professores, que o Sin-
pro/RS realizará em várias regiões do estado, na 
segunda quinzena do mês de outubro. A descen-
tralização da assembleia permitirá a participação 
de um número maior de professores no processo 
de decisão da pauta, sem a necessidade de deslo-
camento para a capital.  Para a direção do Sin-
dicato, as discussões, até o momento, destacam 
a preservação da saúde dos professores, a regu-
lamentação do trabalho docente na Educação a 
Distância e o aumento real de salários como fato-
res fundamentais para as próximas negociações. 
O Sinpro/RS representa mais de 30 mil profes-
sores do ensino privado no Estado, de todos os 
níveis e modalidades de ensino.  As datas e locais 
da assembleia por localidade está disponível no 
site do Sinpro/RS – www.sinprors.org.br .
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Conforme análise do Departamento Intersin-
dical de Estudos Socioeconômicos (Dieese), os re-
ajustes salariais com índices acima da inflação tem 

sido tendência nos acordos coletivos realizados com 
maioria das categorias e seus respectivos sindicatos 
patronais. Aproximadamente 97% das 290 negocia-
ções salariais registradas no primeiro semestre de 
2010, pelo Sistema de Acompanhamento de Sa-
lários (SAS) mantido pelo Dieese, conquistaram 
reajustes salariais iguais ou acima da inflação me-
dida pelo INPC-IBGE, acumulada desde o último 
reajuste. Trata-se de um desempenho melhor que 
o obtido pelas mesmas 290 unidades de negocia-
ção nos anos de 2008 e 2009, quando o percentual 
de negociações com reajustes iguais ou superiores 
ao índice foi, respectivamente, 87% e 93%.  A me-
lhora no resultado dos reajustes em 2010 frente ao 
observado nos dois anos anteriores é um indicativo 
do bom momento por que passa a negociação co-
letiva brasileira, em sintonia com a evolução dos 
indicadores econômicos do país. 
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Cenário positivo justifica reivindicação de aumento real 

97% das negociações obtiveram reajuste salarial igual ou acima da inflação 

Sindicato propôs a antecipação das negociações com o sindicato patronal

A economia gaúcha teve um bom desempenho 
nos dois últimos anos. Estudo do Diesse revela que 
2009 e 2010 integram um período de superação, de 
saída de crise e de retomada de crescimento, diferente 
do que ocorreu em anos anteriores. “O Brasil já viveu 
momentos de aquecimento anteriormente, mas este 
se diferencia por estar se consolidando via crescimento 
da renda, justamente a variável econômica que mais 
interessa para o setor privado de ensino. Isso se deve, 
prioritariamente, à participação do setor industrial. No 
primeiro trimestre, a produção cresceu 18,1% sobre o 
mesmo período do ano passado, a maior expansão tri-
mestral desde o início da pesquisa, em 1991”, explica 

a economista Ecléia Conforto, da subseção do Dieese 
Fetee-Sul. Dados do IBGE revelam que o crescimen-
to real da renda dos trabalhadores de agosto do ano 
passado até agosto deste ano obteve a marca de 5,5% 
(descontada a inflação). Este cenário, para a economis-
ta, é bastante positivo para que o magistério privado 
reivindique aumento real nestas negociações coletivas.

ESTADO – No Rio Grande do Sul, os números 
da economia estão acima da média nacional . Con-
forme a Fundação de Economia e Estatística (FEE), 
o setor agropecuário cresceu no primeiro semestre  
7,30%, indústria (metalurgia, veículos, máquinas e 
calçados)  14,90% e serviços 9,70%.  Segundo a eco-

nomista do Dieese, a variável de crescimento de renda 
a partir desses fatores cria condições para aumentar a 
clientela e diminuir a inadimplência. 

CLIENTELA – O segmento da população que 
vem aumentando sua renda é justamente o das clas-
ses C e D, que na reconfiguração do setor educacional 
passou a ser também o público da escola privada, uma 
vez que segundo levantamentos do IBGE, uma das 
prioridades das famílias tem sido justamente o inves-
timento em educação. “As escolas tradicionais conti-
nuam atuando nas classes A e B, porém as redes de 
ensino criaram opções locais para absorver essa nova 
clientela”, conclui a economista. 

Sinpro/RS encaminha pauta preliminar ao Sinepe
NEGOCIAÇÕES 2011

ENSINO PRIVADO

- reajuste salarial com aumento real (ler pá-
gina ao lado);
- aumento real de 10% nos pisos salariais de 
todos os níveis;
- limitação do número de alunos por turma 
(presencial e a distância);
- calendário escolar 2011 com a indisponi-
bilidade do professor nas duas últimas se-
manas de julho;
- destinação de 30% da carga horária para 
atividades extraclasse;
- contratação de professores para as ativida-
des extracurriculares.

Reivindicações 2011:

O Sinpro/RS divulgou em setembro o le-
vantamento do segundo semestre de 2010 sobre 
a quantidade de alunos por turma na rede pri-
vada de ensino do Rio Grande do Sul. A lista 
das escolas que excedem o limite proposto pelo 
Sindicato está disponível no site www.limitede-
alunosporturma.com.br.  No primeiro levanta-
mento, realizado em maio, foram identificadas 
centenas de turmas com excesso de alunos, o 
que resultou em denúncia pública dessa prática. 
Várias instituições de ensino se comprometeram 
em ajustar turmas com excesso de alunos já neste 

ano, tendo como orientação a proposta de limi-
tação de estudantes por turma apresentada pelo 
Sinpro/RS ao Sinepe/RS nas negociações cole-
tivas de 2010. 

CAMPANHA – O Sindicato lançou em 
maio deste ano campanha pública pela limitação 
do número de alunos por turma. O objetivo é 
chamar a atenção da comunidade gaúcha para 
a realidade deste problema no Estado e de seus 
reflexos na qualidade da educação e na saúde dos 
professores. A iniciativa foi tomada após mais 
uma negativa da direção do Sinepe/RS em es-

tabelecer, na Convenção Coletiva de Trabalho, 
a limitação do número de estudantes por tur-
ma. Em pesquisa realizada pelo Diesat, entre 
2008/2009, o excesso de alunos por turma foi 
apontado como uma das causas do adoecimento 
dos professores do ensino privado gaúcho.

DIÁLOGO –  O Sindicato incluiu a rei-
vindicação na Pauta Preliminar, enviada ao Si-
nepe/RS no último dia 17 de setembro, e está 
retomando os contatos com as direções das ins-
tituições, buscando uma sensibilização para a su-
peração do problema.

Nova lista divulgada em setembro 

SALÁRIOS

Indicadores 2010 2011

PIB (1) 7,30% 4,55%

Produção Industrial 11,37% 5,00%

Inflação (IPCA) 5,60% 4,80%

Taxa de Juros 10,75% 11,75%

Dívida Líquida do Setor

Público (% do PIB) 40,70% 39,50%

Salário Mínimo R$510 R$538,15

Taxa de Cambio 1,75 1,8

B. Transações

Correntes (U$$ Bilhões) -60 -60

Taxa de Desemprego 7% 7%

Rendimento 5,50% 4%

Nota:

(1) PIB: estimativa de crescimento par 10. No 1 trim./10: 9

Fonte: Banco Central

DaDos macRoeconômicos 
Brasil 2010-2011

economia Do Rs
1º semestre 2010

Indicadores 2010

ITAP 10,00%

Agropecuária 7,30%

Agricultura 8,10%

Milho 31,70%

Soja 29,10%

Aveia 28,30%

Pecuária 5,40%

Indústria 14,90%

Metalurgia 67,10%

Veículos 35,40%

Máq e equipamento 33%

Calçados 11%

Serviços 9,70%

Fonte: FEE

ExCESSO dE ALuNOS
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