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CIRCULAR 
Prezado(a) Sr(a) Diretor(a) 

 
No encerramento de mais um ano, permita-me assegurar-lhe que o foco das ações 

do SINDIOMAS em 2015 foi dirigido para cumprir os objetivos estatutários, que, entre outros, é 
de proteger, coordenar, representar legalmente a categoria econômica das Escolas de Idiomas 
e, sobretudo, celebrar Convenções Coletivas de Trabalho com percentuais para valores reais 
sempre abaixo do pretendido pelos Sindicatos de Trabalhadores. Daí ressaltarmos que nas 
negociações coletivas celebradas pelo SINDIOMAS com o SINPRO e o SENALBA, em 2014-2015 
e 2015-2016, nosso Sindicato conseguiu negociar o reajuste salarial praticamente sem aumento 
real, 0,5% e 0,08%, respectivamente, refletindo numa redução significativa nos custos da folha 
de pagamento e encargos sociais das Escolas de Idiomas, nossas representadas. 

Ainda buscando cuidar dos interesses das Escolas integrantes desta categoria 
econômica, o SINDIOMAS realizou 3 eventos no período de um ano. O primeiro foi em 
dez/2014 com um Seminário em Porto Alegre que tratou de temas voltados para gestão de 
novas metodologias pedagógicas nas Escolas de Idiomas. Para este evento foram convidadas 
200 escolas, mas tivemos presentes 7 participantes. O segundo foi em abr/2015 com um 
workshop em Porto Alegre que tratou das relações trabalhistas e suas aplicações nas 
Convenções Coletivas. Para este foram convidadas 140 escolas e estiveram presentes 18 
participantes. O terceiro foi em nov/2015, outro workshop, com as mesmas características do 
realizado em Porto Alegre, porém em Caxias do Sul, visando abranger as Escolas das cidades da 
Região da Serra. Foram convidadas 100 escolas, mas somente com a participação de 3 inscritos. 
É importante alertar que os convites foram feitos através de e-mails, telefonemas de 
confirmação e inclusive visitas pessoais às Escolas de Caxias do Sul.  

Apesar deste cenário, onde se percebe que a maioria das Escolas de Idiomas ainda 
não deram a importância de aproveitar estas oportunidades e os serviços oferecidos, o 
SINDIOMAS não vai desanimar e continuará com mesmo foco voltado para cumprir suas 
obrigações estatutárias, objetivos e metas. Desta forma, devido as suas importâncias, um dos 
planos de ação para 2016 é realizar, no mínimo, dois eventos: um na área contábil e fiscal, que 
versará sobre regime de tributação e encargos em geral e outro na área trabalhista para tratar, 
entre outros, sobre o enquadramento sindical dos Instrutores versus Professores devido a 
grande controvérsia ainda existente sobre a matéria. 

Na expectativa de contar com suas sugestões, opiniões e contribuições para estes 
dois eventos, estamos convictos de poder continuar a contar com sua participação e com isto 
poder oferecer-lhe serviços com qualidade e responsabilidade.  

 
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 2016!  
 

Cordialmente, 
Hipérides Ferreira de Mello - Vice-Presidente da Aliança Francesa Porto Alegre 
Presidente do SINDIOMAS-RS 


