
Assembleia definirá reivindicações para este ano

Vacina, mobilização e retomada

FEVEREIRO 2021

O Sinpro/RS convoca os professores da Educa-
ção Básica e da Educação Superior para as 
assembleias virtuais que definirão as pautas 

de reivindicações para as negociações com as repre-
sentações patronais – o Sindicato dos Estabelecimentos 
Privados de Ensino do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) 
e o Sindicato das Mantenedoras das Instituições Comu-
nitárias de Educação Superior (Sindiman), com vistas às 
Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) para 2021.

A Assembleia da Educação Básica será no dia 27 de fe-
vereiro, às 14h30, e da Educação Superior no dia 6 de mar-
ço, às 10h30. Os respectivos links para as salas virtuais das 
assembleias serão enviados por e-mail aos professores.

Os professores não associados ao Sinpro/RS e os as-
sociados que mudaram o endereço de e-mail nos últimos 
três meses poderão habilitar-se para a participação infor-
mando para a direção do Sindicato (direcao@sinprors.
org.br) nome, CPF e e-mail até 48 horas antes do início 
das respectivas assembleias.

As reuniões de negociações deverão ocorrer durante 
os meses de março e abril.  

SUSTENTAÇÃO DO SINPRO/RS – As assembleias, 
que definem as pautas e inauguram a Campanha da Nego-
ciação Coletiva 2021, também irão deliberar sobre a taxa ne-
gocial a ser descontada de todos os professores para cus-
teio da manutenção do Sindicato e de suas lutas neste ano.

O ano letivo de 2021 está começando sem que 2020 
tenha efetivamente terminado. Trata-se, é claro, de artifí-
cio retórico para referir o fato que identificou e identifica-
rá para sempre o ano de 2020: a pandemia da covid-19 
continua presente e marcará também 2021. 

Por inépcia ou descaso do governo federal, ou, o 
que é mais provável, pela combinação dos dois fatores, 
continuamos sob os efeitos danosos da pandemia, sem 
perspectivas objetivas de superação no curto prazo. 

O fato é que, com o acesso muito limitado às vacinas, 
as perspectivas de retomada da economia e da normali-
dade das nossas vidas vão sendo adiadas. 

A continuidade da pandemia entre nós impacta a eco-
nomia, precariza a empregabilidade, limita a atratividade 
e as potencialidades da educação e, por consequência, 
compromete a própria atividade dos professores pela so-
brecarga de tarefas e inseguranças de toda ordem. 

Vacina para todos os brasileiros é a palavra de ordem 
que o movimento sindical, com adesão e engajamento do 
Sinpro/RS, erigiu à condição de luta estratégica desde o 
início do ano. O Sindicato está veiculando campanha com 
este teor nos últimos dois meses. Com a retomada das 
atividades letivas, a reivindicação passa a incluir o acesso 
prioritário dos professores no segundo grupo de potenciais 

vacináveis, após os profissionais da saúde e dos idosos. 
No plano econômico, é importante que se registre, es-

tamos vivenciando um agravamento da conjuntura econô-
mica nos últimos meses com o crescimento da inflação. 

Estagnação econômica e inflação ascendente são uma 
combinação que sinaliza o quadro de dificuldades dos tra-
balhadores, dentre eles os professores, em suas lutas em 
defesa dos salários e pela manutenção dos seus direitos. 

Se a realidade do cenário é marcada pelas adversi-
dades, também é verdade que cresce na sociedade o 
percentual de brasileiros que já consegue identificar as 
causas e origens das suas dificuldades e infelicidade. 

Identificar as causas e responsabilidades é um está-
gio que precisa ser sucedido pela atitude crítica e ativa 
no enfrentamento com vistas à superação do que infeli-
cita os brasileiros. 

Essa atitude pode se expressar nas mais variadas 
ocasiões, desde as oportunidades do convívio social 
até as iniciativas criadas e propostas pelo Sindicato, a 
começar pela participação na campanha da negociação 
coletiva e no amplo leque de atividades que o Sinpro/RS 
irá propor e desenvolver em 2021.

Integre-se e participe!
Direção Colegiada

CAMPANHA SALARIAL 2021

EDITORIAL



O momento não é de flexibilização

Professores sindicalizados, professores assistidos

Em 2020, no início do ano letivo, os professores preci-
saram aprender rapidamente novas metodologias de en-
sino para enfrentar as dificuldades impostas pela pande-
mia da covid-19. No começo do ano letivo de 2021, a situ-
ação da pandemia está ainda mais grave e exige de todos 
ações que evitem a continuidade do contágio e mortes. 

Na contramão desse quadro, o governo do Estado 
revogou por decreto, em fevereiro, a limitação de 50% 
de alunos nas aulas presenciais, aumentando o contato 
físico de estudantes no mesmo ambiente, o que amplia 
as possibilidades de contágio, inclusive das famílias dos 
mesmos. 

O Sinpro/RS vem alertando que este momento não é 

de flexibilizações, e sim de cautela e cuidado redobrado 
das escolas com a saúde e vida de seus professores, 
alunos e funcionários, dando prioridade às aulas remo-
tas. Para o Sindicato, a pressão de famílias que querem 
ver seus filhos nas salas de aulas ou de escolas que 
querem garantir as mensalidades não pode ser argu-
mento que coloque em risco a preservação da vida.

O Sindicato está acompanhando a evolução dos 
acontecimentos e orienta os professores a informarem 
(direcao@sinprors.org.br) todas as situações que põem 
em risco a sua saúde para que sejam denunciadas pu-
blicamente e tomadas as medidas necessárias para a 
reversão da postura das escolas.

O início do ano letivo também marca o lançamento da 
Campanha de Sindicalização 2021 do Sinpro/RS. Os refle-
xos da pandemia atingiram o Sindicato, que, no ano passado, 
teve sua abordagem aos professores limitada à forma remota. 

Até o dia 19 de fevereiro, o Sinpro/RS contava com 
16.908 professores em seu quadro social. A meta para 
este ano é somar 1.444 novos sócios.

Como a pandemia ainda não foi vencida, o Sindicato 
está convidando os professores associados a se integra-
rem à Campanha de Sindicalização deste ano e sensi-

bilizarem os não associados. A exemplo de campanhas 
anteriores, o Sinpro/RS implementará uma proposta de 
premiação para aqueles que apresentarem colegas para 
se associarem à entidade.

Ao longo das últimas décadas, o Sindicato dedica um 
esforço anual expressivo para sindicalizar a categoria. 
Para o Sinpro/RS, a sindicalização dos professores legi-
tima a ação sindical, garante a manutenção da estrutura 
estadual do Sindicato, da assistência e da defesa dos 
interesses e direitos da categoria.

PANDEMIA


