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                                                     Senhor Presidente: 

  O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais que, após ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, que esta Casa: 

     

   Realize a entrega de Votos de Congratulações, em Sessão, ao representante do 

Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul – Sinpro em 

homenagem aos 80 anos da instituição que representa cerca de 35 mil professores em 

atividade nos estabelecimentos privados do Estado. A entidade que completa oito 

décadas de atução no dia 21 de maio do corrente ano tem uma atuação intensa no setor 

contribuindo para a qualificação da educação no Rio Grande do Sul. 

Justificativa: 

 

  No próximo dia 21 de maio, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio 

Grande do Sul – o Sinpro/RS completa 80 anos. O Sinpro/RS representa em torno de 35 

mil professores da rede privada de ensino do RS, que trabalham em 1.700 instituições de 

ensino – da Educação Infantil à Educação Superior, atendendo 425 mil estudantes. Mais 

de 55% dos professores estão associados à entidade. Pioneiro em adotar o conceito 

Sindicato Cidadão, no início da década de 90, o Sinpro/RS tem uma trajetória respeitada 

de luta e promoção da cidadania. 
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 Confira os principais momentos e ações do Sinpro/RS nestes 80 anos de 

atividades: 

 

 Em 1994, adotou o Sistema Colegiado. Neste sistema, cada diretor passou a 

responder em igualdade de condições e responsabilidades pela entidade. O Colegiado é 

estendido as Regionais, experiência que exigiu a construção de consensos; 

 

 Conta com 13 Regionais com sedes em Santa Maria, Passo Fundo, 

Bagé/Livramento, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, São Leopoldo, Santo Ângelo, 

Santa Rosa, Lajeado, Rio Grande, Erechim, Bento Gonçalves, além da sede em Canoas. 

Em Porto Alegre, são duas sedes: a estadual, no bairro Farroupilha, e a da zona norte; 

 

 Entre as principais conquistas trabalhistas do Sinpro/RS estão: piso salarial, 

adicional por tempo de serviço, adicional por aprimoramento acadêmico, pagamento de 

horas extras, plano de saúde, estabilidade do aposentando, desconto para dependentes 

de professores no estabelecimento de ensino em que o mesmo leciona, limite de alunos 

por turma, entre outras, normatizados anualmente pela Convenção Coletiva de Trabalho, 

negociada entre Sinpro/RS e Sinepe/RS. 

 

Algumas iniciativas do Sindicato Cidadão 

 

 Em 1996, lançou o jornal Extra Classe, um veículo de comunicação plural que, 
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além de discutir as questões da categoria, leva aos associados do Sindicato e à 

sociedade em geral debates em diferentes áreas. Em seus onze anos de publicação 

ininterrupta, o Extra Classe arrebatou doze prêmios de jornalismo; 

 

 Em 1997, lançou o portal www.sinprors.org.br – hoje uma referência na área da 

educação, com inúmeros serviços. Conta com uma média mensal de 79 mil acessos; 

 

 Em 1998, lançou o Prêmio Educação RS com o objetivo de destacar profissionais, 

projetos e instituições comprometidas com a educação de qualidade e com a construção 

da cidadania. Inédito no Estado, o Prêmio Educação RS consolidou-se como um marco 

no calendário educacional gaúcho; 

 

 Em novembro de 2002, lançou a revista Textual – publicação semestral para 

divulgação da produção acadêmica e também para o debate de temas do universo 

educacional; 

 

 Em 2004, constituiu a Fundação Cultural e Assistencial Ecarta, entidade sem fins 

lucrativos, com a missão de promover atividades voltadas à qualificação da educação e a 

ampliação dos espaços e das oportunidades de acesso à arte, à cultura e a recreação, 

assim como iniciativas de caráter assistencial; 

 Em junho de 2007, inaugurou o Hotel Casa do Professor, em Porto Alegre, que 

integrada à Fundação Cultural e Assistencial Ecarta, contempla a proposta do Sinpro/RS 

http://www.sinprors.org.br/
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de estabelecer um complexo de convivência dos professores do ensino privado, 

proporcionando atividades culturais, de aprimoramento, de lazer e integração, com 

prestação de serviços e promoção da cidadania. Localizada na rua Lopo Gonçalves, o 

Hotel Casa do Professor conta com 25 Unidades Habitacionais (UHs), equipadas com TV, 

microondas, geladeira e todo o conforto para garantir uma boa estada na capital. 

 

 Em 2007 o Sinpro/RS desenvolveu o Núcleo de Apoio ao Professor contra a 

Violência – NAP, para acolher os professores que chegam ao Sindicato em sofrimento por 

situações de constrangimento e violência nas instituições de ensino privado, é abordado 

no livro "O professor sob pressão – Prevenção e enfrentamento da violência no ambiente 

de trabalho". 

 

 Em 2008, lançou o Sinpro/RS Previdência, plano de previdência privada para os 

professores associados ao Sindicato. 

 

 Em 2013, instituiu o Seminário Nacional Profissão Professor, realizado anualmente 

para debater temas do ensino privado com repercussão nacional. 

 

 Em 2014, o Núcleo de Estudo e Preservação da Saúde do Professor (Nesp) foi criado 

para acompanhar as condições de saúde dos professores do ensino privado gaúcho. 

Formado por uma equipe de diretores do Sindicato, assessores jurídicos, pesquisadores e 

profissionais da área da saúde, o Nesp tem promovido, desde o início dos anos 2000, 
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estudos que avaliam as condições de trabalho e saúde dos docentes através de 

pesquisas aprofundadas com a categoria. A equipe do Nesp foi a responsável por 

denunciar ao Ministério Público do Trabalho (MPT) o não cumprimento das Normas 

Regulamentadoras (NRs) 6, 9 e 15 por instituições do ensino privado, resultando na 

exigência de adequações em várias instituições em algumas cidades do RS. Também 

participou ativamente das políticas em defesa do direito ao descanso dos professores, 

problema encaminhado ao MPT e objeto de Notificação Recomendatória às instituições 

de ensino privado.  

 

 Em 2015, na busca por ações que promovam uma melhor qualidade de vida aos 

professores e baseado nos resultados obtidos nas pesquisas realizadas junto à categoria, 

o Nesp lançou o projeto piloto Move – Grupo de Corrida e Caminhada exclusivo para 

professores associados e seus dependentes, seguido pela plataforma Somos – qualidade 

e bem-estar. 

 

 Em 2016, lançou o Aplicativo Sinpro/RS, com serviços e informações para os 

professores do ensino privado. 

  

                                                                     

Sala de Sessões, 16 de maio de 2018. 

 

 

http://www.sinprors.org.br/move
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_________________________________________ 

Vereador Fábio Silveira (Binho) 

 

 

 


