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EDITORIAL 

Reivindicações e defesa de direitos 

A retomada das atividades docentes do ensino privado no Rio Grande do Sul coincide 

com a proximidade da data-base da categoria (1º de março). É momento, também, de 

iniciar a Campanha da Negociação Coletiva com as representações patronais para a 

renovação das Convenções Coletivas de Trabalho e Acordo Plúrimo dos professores da 

educação básica e da educação superior. Em 2015, o Sinpro/RS inaugurou a dinâmica 

de realizar a Assembleia de definição das reivindicações no começo do ano letivo por 

entender que a proximidade com o início das negociações sem dúvida condensa e 

tonifica todo o processo. 

A Campanha da Negociação Coletiva é o grande momento de integração da categoria 

com o Sinpro/RS, ocasião para os professores manifestarem suas expectativas 

objetivas a serem levadas ao sindicato patronal. Para viabilizar a maior participação 

possível dos professores à Assembleia Geral é realizada de forma regionalizada e por 

locais de trabalho. 

Na conjuntura econômica e política que vivenciamos no país, com conquistas históricas 

dos trabalhadores sendo atacadas, este é um momento crucial para valorizar a 

representação sindical, o rito e a cultura de negociação que sempre pautou a relação 

entre a entidade sindical dos professores e as representações patronais. 

Face à aprovação da reforma trabalhista e da previdência e considerando os 

continuados ataques aos professores e à própria educação, mais do que nunca é 

fundamental consolidar o Sindicato como referência a todos professores como bastião 

de defesa de direitos e ente negociador de reivindicações que contribuam para a 

segurança e a tranquilidade do exercício de nossa profissão e cumprimento dos 

elevados propósitos da educação. 

A direção do Sinpro/RS manifesta sua expectativa de que em 2020 a presença e 

participação dos professores nas assembleias e encontros seja expressiva, fato que se 

reflete no resultado não só da Campanha Salarial como no respeito à categoria e aos 

seus direitos. 

Direção Colegiada. 

 


