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EXTRA CLASSE Setembro/2010

 novo site do Sinpro/
RS traz uma orga-
nização diferencia-
da dos conteúdos do 

Sindicato, estrategicamente dis-
postos pelos níveis educacionais 
de atuação do professor. O novo 
formato facilita a navegação e 
intensifica a geração de conteú-
do jornalístico qualificado sobre 
a educação privada. Com o foco no professor, o objetivo é ampliar a in-
teratividade por meio de ferramentas como blogs, indicação de conteúdo, 
comunicação de erros e envio direto das notícias às principais redes sociais. 
Também foram criadas áreas específicas para o relacionamento com os só-
cios e com as instituições de ensino, agrupando os serviços.

Site tem nova estrutura 
por nível educacional

WEB

Os professores de idiomas já 
podem acessar a Convenção Co-
letiva de Trabalho 2010 da cate-
goria no site do Sindicato: www.
sinprors.org.br/convencaoidiomas. 
A versão impressa é entregue nas 
escolas. A reposição salarial ficou 
em 5,30% (o INPC do período 
foi 5,03%), com piso de R$ 10,03 
para professores e R$ 13,37 para 
professores com Letras ou Peda-
gogia. Retifica-se que o feriado do 
Dia do Professor deste ano será co-
memorado dia 11 de outubro. 

CCT 2010 já está 
disponível

IDIOMAS

surgimento das novas tecnologias 
na educação provocou mudança do 
papel das informações na sociedade. 
Os professores consideram que as 
leis sobre direitos autorais se apli-

cam às anotações feitas em sala de aula da mes-
ma forma que se aplica a exposições e apostilas, 
ainda que o ambiente de ensino seja a inter-
net. O conhecimento até então transmitido 
impresso e por via oral na sala de aula rompe 
fronteiras ao ser empacotado na forma de pro-
dutos e serviços digitalizados; surgem preocu-
pações relativas à preservação de seus direitos 
autorais de criação, no caso do professor, sobre 
os documentos divulgados on-line.

O desenvolvimento de projetos de EaD 
exige mudanças de hábitos, seja do professor 
que desenvolve o processo, da equipe que pre-
cisa valorizar o trabalho participativo, seja dos 
alunos que necessitam melhorar a sua capaci-

dade de autoformação, de modo a desenvolve-
rem um processo de aprendizagem em que a 
presença física do professor é eventual (WEN-
ZEL, 1994).

Garcia (1990) aponta que um problema 
criado pelas novas tecnologias é a identificação 
da autoria. Na obra impressa é fácil detectar 
a informação porque ela está empacotada na 
forma de livro ou artigos em jornais/revistas. 
Agora demonstrar a autoria no meio digital 
é muito mais difícil ou até impossível em al-
guns casos, já que a informação está disponível 
através do computador e, portanto, num estado 
permanente de mudança.

Se de um lado é imprescindível para o de-
senvolvimento social e econômico o invento 
e a utilização das novas tecnologias, dadas as 
facilidades que proporcionam ao homem, de 
outro observa-se que esses mecanismos igual-
mente facilitam e oportunizam a violação dos 

direitos imateriais através da pirataria de obras 
intelectuais, causando danos de ordem moral 
e patrimonial aos seus autores e/ou titulares, 
condutas essas consideradas crimes por lei.

A legislação brasileira sobre direitos au-
torais envolve duas legislações específicas: Lei 
nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei do 
software) e Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro 
de 1998 (Lei dos direitos autorais). Nelas há 
previsão dos direitos morais e patrimoniais do 
autor, as limitações a esse direito e as sanções 
civis e penais. São as leis das quais dispomos 
para resolver os problemas concernentes aos 
direitos autorais na internet. Ao lado delas, 
utilizam-se outros documentos legais, tais 
como a Constituição Federal, o Código Civil e 
Penal, os Códigos de processo, além dos prin-
cípios gerais do Direito, que auxiliam a defesa 
dos direitos dos autores.
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Diante da negociação frus-

trada entre Sinpro/RS e Sindi-
creches para Convenção Coletiva 
2010, o Sinpro/RS enviou ofício 
às escolas de Educação Infantil, 
orientando-as a praticarem o re-
ajuste de 5,49% nos salários dos 
professores, percentual equivalen-
te à inflação acumulada do perí-
odo. Com esse procedimento, as 
escolas evitam o crescimento do 
passivo trabalhista enquanto a 
discussão segue na Justiça. Mais 
informações: www.sinprors.org.br 
/educacaoinfantil 

Sinpro/RS orienta 
pagamento de INPC

EDUCAÇÃO INFANTIL


