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ESPECIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2018

Professores decidirão em Assembleia

O

Sinpro/RS convoca Assembleia de Professores do Ensino Privado, a ser realizada no dia 9 de junho, às 14h,
no Espaço de Eventos da Sede Estadual (Av. João
Pessoa, 919, bairro Farroupilha), em Porto Alegre. A Assembleia terá como pontos de pauta a análise e deliberação dos
professores sobre as propostas para as Convenções Coletivas
de Trabalho da educação básica e superior, análise e deliberação sobre o Balanço Patrimonial de 2017 e assuntos gerais.
Após três meses de negociação coletiva e oito rodadas de
negociações entre o Sinpro/RS e as representações patronais,
marcadas por forte empenho destas em flexibilizar e revogar
direitos dos professores, é chegado o momento de os professores, em Assembleia, deliberarem sobre o saldo das tratativas.
Na Assembleia do último dia 5 de maio, os professores aprovaram Manifesto ao Ensino Privado, que foi fundamental na definição da política que norteou a continuidade do processo negocial.

A Assembleia retomará também o tema da sustentação financeira do Sindicato e deverá deliberar sobre a Contribuição Assistencial/Taxa Negocial e os prazos e condições de seu desconto.

Assembleia de Professores
9 de junho – 14h
Sede Estadual do Sinpro/RS
Pauta:
• Propostas para as Convenções Coletivas de Trabalho
da educação básica e superior
• Ratificação da Contribuição Assistencial/ Taxa Negocial
• Balanço Patrimonial de 2017
• Reajuste das taxas de uso da Casa do Professor
• Assuntos gerais

EDITORIAL

Adversidades redobradas e apoio dos professores
Destacar dificuldades na negociação para a definição das
Convenções Coletivas de Trabalho tem sido lugar-comum nos
informes e avaliações que nos últimos anos o Sindicato manifesta aos professores.
No processo deste ano, que estamos na iminência de concluir, as dificuldades se avolumaram por conta da Reforma
Trabalhista que entrou em vigor no final de 2017.
A flexibilização de direitos, a diminuição do sindicato na
dinâmica das relações de trabalho e a redução do custo do
trabalho são objetivos do patronato em geral e também dos
empregadores do ensino privado.
Toda a negociação recente teve a marca desta nova realidade adversa aos trabalhadores. As mudanças e reformas originadas de um governo ilegítimo e aprovadas por um Congresso
capturado pelo poder econômico se fizeram sentir neste ciclo
de tratativas com o Sinepe/RS, o mais longo nos últimos anos.
Obviamente as condições objetivas do ensino privado permitiriam atender várias das expectativas dos professores. As adversidades da conjuntura impuseram, no entanto, ao Sindicato, uma

luta defensiva de conquistas e direitos históricos da categoria.
No centro do embate, a permanência do Sindicato na circunstância das rescisões dos contratos de trabalho. De um
lado, a disposição patronal de impor uma relação solitária aos
que estão perdendo o emprego no momento decisivo de seu
desligamento e, do outro, a manutenção da assistência e o
apoio do Sindicato aos professores no pior momento de sua
relação contratual.
No conjunto da campanha da negociação coletiva foi importante o apoio dos professores, expresso na participação
na pesquisa on-line realizada no período, na participação na
Assembleia Geral do dia 05 de maio e na adesão efetiva ao
Sindicato dos mais de mil professores que durante a campanha se filiaram ao Sinpro/RS.
Agora, a palavra final sobre o saldo do processo de negociação cabe à Assembleia dos Professores.
Professor, agende-se, convide seus colegas e participe!
Direção Colegiada

SINDICALIZAÇÃO

Novos associados
De janeiro a maio deste ano, 1.271 professores do ensino privado se somaram ao quadro social do Sinpro/RS, que conta
atualmente com 22.542 associados. A livre associação, em um momento de ataques aos direitos trabalhistas e aos sindicatos,
representa o reconhecimento da importância das ações e políticas do Sinpro/RS para a categoria.

SINPRO/RS 80 ANOS

O primeiro sindicato de professores do RS
O Sinpro/RS completou, no dia 21 de maio, 80 anos de fundação. Instituído em 1938, foi o primeiro sindicato de professores do estado. Para assinalar os 80 anos do Sinpro/RS, foi lançado o novo portal da entidade e veiculado um vídeo conceitual
com referência aos principais momentos da história do Brasil e do Sindicato. O documentário pode ser acessado em www.
sinprors.org.br.

Novo portal do Sinpro/RS
dernização traz melhorias no acesso ao conteúdo e nos serviços exclusivos oferecidos aos usuários, como Ranking Salarial, Calcule seu Salário, além de simulação dos valores dos
planos de saúde médico e odontológico (Unimed e Uniodonto), também acessíveis pelo aplicativo do Sinpro/RS, que já
contabiliza mais de 4 mil usuários por mês
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O novo portal do Sinpro/RS foi lançado no dia 18 de maio.
Organizado por tema e por nível de ensino, mais moderno e
funcional, o portal foi desenvolvido de acordo com as novas
tendências de usabilidade na internet e com foco nas necessidades dos professores. A proposta foi criada a partir das
demandas do Sindicato e de consulta aos docentes. A mo-

