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POLÍTICAS E FORMATIVAS

2018
 
Outubro/novembro 
Realização do XI CONSINPRO
Realização da XII Jornada de Formação
Participação no Encontro do Ensino Médio: experiências pedagógicas exitosas e inovadoras;
Participação do Dia Nacional de mobilização em defesa da previdência social;
Publicação do posicionamento da diretoria envolvendo as eleições presidenciais e em apoio ao Ele#Não;

Dezembro 
Celebração de convênio Sinpro/Sintego para o uso do Clube dos Professores.
Participação do Consind da Fitrae-BC;
Ação política do Sinpro no CEE envolvendo a faculdade de Anicuns.

2019
Janeiro/fevereiro 
Participação e apoio à Mostra de filmes “O Amor, a morte e as paixões”
Participação dos Atos em defesa da Justiça do Trabalho;
Participação do I Seminário do Fórum Goiano contra a Reforma da Previdência e Trabalhista;
Posse no CME do professor Orestes Souto (titular) e da professora Rosilayne dos S.C. Silva (suplente);
Lançamento da Campanha RESISTIR – escolas sem mordaça;

Março/abril 
Realização do debate sobre violência contra a mulher e da reforma da previdência;
Divulgação do Artigo de Geraldo Santana: como a proposta a PEC 6/2019 afeta a aposentadoria dos profes-
sores e professoras;
 
Maio/junho  
Participação no 1º de maio unificado em defesa dos direitos dos (as) trabalhadores (as);
Nota aos docentes da Universidade Salgado de Oliveira alertando sobre prazo para o pagamento de salário;
Realização de assembleia na porta da Universidade Salgado de Oliveira;
Divulgação e participação de atividades contra a reforma da previdência em Goiânia, realizada pela 15ª Jor-
nada Nacional de Debates;
Apoio ao Seminário - Entendendo a origem da acusação da “doutrinação marxista”;
Apoio e participação nos atos do dia 30 de maio promovido pelos estudantes;

Julho/agosto 
Divulgação da nota de esclarecimento da FITRAE-BC sobre a negociação coletiva com o SEMESG;

Novembro/dezembro 
Realização da XIII Jornada de Formação;
Divulgação da consulta pública – BNCC para o Ensino Médio;
O Sinpro assume direção colegiada do CEE com a eleição do professor Railton para a presidência da Câmara 
de Educação Básica.



2020

Janeiro/fevereiro 
Lançamento da campanha contra “uberização” da educação;
Convocação de toda categoria para ato em celebração ao dia do aposentado e em defesa da previdência 
social pública, em parceria com o Sintfesp;
Apoio à 13ª edição da Mostra “0 amor, a morte e as paixões”;

Março/abril 
Lançamento da campanha em defesa dos direitos das meninas e das mulheres;
Divulgação da Nota Pública da ANAMATRA: Todos contra a MP 927/2020, que retira direito de salário por 4 
meses;
Divulgação de Nota de chamamento aos estabelecimentos privados de ensino, professores, auxiliares admi-
nistrativos, pais, alunos e à comunidade educacional goiana;

Maio/junho 
Realização da pesquisa do retorno às aulas;
Divulbação da Nota do CEE aos pais da Educação Infantil;
Divulgação de Nota do CEE com orientações para o regime especial de aulas não presenciais (REANP);
Divulgação da prorrogação do REANP até 30 de julho, com determinação de férias;
Divulgação do documento das Centrais Sindicais na defesa dos protocolos de saúde e seguranças necessários 
para uma possível flexibilização do isolamento social;

Junho/julho
Divulgação da Nota Técnica do MPT sobre as condições do trabalho remoto dos (as) professores (as);
Divulgação do doc. com orientações jurídicas aos trabalhadores em tempos de pandemia produzido pela 
CONTEE;
Encaminhamento de ofício aos Senadores de Goiás solicitando apoio contra a aprovação da MP 972.

ENTREVISTAS E PUBLICAÇÕES

2018
Outubro/novembro 
Publicação de nota aos docentes da Universidade Salgado de Oliveira;
Publicação de nota de pesar pelo falecimento do professor Ivo Mauri;
Publicação de Nota denunciando a pejotização do contrato de trabalho na categoria docente;

Dezembro 
Publicação e divulgação de Carta aos professores sobre a Contribuição Sindical.

2019
Janeiro/fevereiro 
Publicação de nota de falecimento - professores Flávio Lima e José Maria Cesário Elias;
Publicação e divulgação de campanha para novas filiações;



Publicação de Nota de repúdio à carta do Ministro da Educação;
Publicação de Nota de repúdio contra a MP 873;

Março/abril 
Publicação do artigo – Chega de abuso no ambiente escolar – assédio;
Participação do programa Controverso, na Fonte TV, sobre a Ditatura Militar;

Maio/junho 
Publicação de Nota de pesar pela morte do professor dentro da escola pública;
Publicação de Nota e do Ofício enviado a PUC GOIÁS, mostrando a adesão da instituição à MP 873;
Publicação da Carta/convite aos gestores para a paralisação do 15 de maio contra a PEC 06/2019;
Publicação de Nota de repúdio à resposta do SEMESG às reivindicações dos professores das IES;
Convocação para eleição de delegados ao III CONATEE;
Publicação de comunicado à comunidade escolar chamando para a Greve Geral do dia 14 de junho – não à 
reforma previdenciária e desmonte da educação;

Julho/agosto 
Publicação de nota de pesar pelo falecimento do professor Clinton Maciel Rodrigues;
Publicação de comunicado aos professores da PUC esclarecendo e orientando a respeito da redução da car-
ga horária;
Publicação da nota de repúdio ao colégio Marechal Duque de Caxias em razão de demissões sumárias de 
docentes em represália a participação em mobilização;

Setembro/outubro 
Convocação da categoria para que forneça informações sobre FGTS em atraso para adoção de medidas cabí-
veis.

2020
Janeiro/fevereiro 
Divulgação de dois boletins informando a respeito do funcionamento da entidade e do evento relativo ao Dia 
8 de Março;
Produção e divulgação de vídeo/convite para ato em defesa da previdência social;

Março 
Produção e divulgação de vídeo com destaque ao Dia Internacional da Mulher;

Março/abril 
Publicação de comunicado aos professores sobre a COVID-19;
Publicação de comunicado orientando os professores sobre a decisão do Governo em suspender as aulas em 
Goiás;
Publicação de Nota sobre a suspensão das aulas por determinação da Secretaria de Estado da Saúde de 
Goiás;
Publicação de vídeo com o Presidente da Entidade informando sobre a Resolução do CEE normatizando as 
atividades docentes remotas;
Publicação e divulgação de vídeo/Informativo sobre a suspensão das aulas;
Publicação e divulgação de vídeo/informativo conjunto entre SEPE e SINPRO envolvendo o REANP;
Comunicação de atendimento presencial na sede da Entidade;
Publicação de Nota aos docentes esclarecendo o REANP;
Publicação de Comunicado envolvendo o descumprimento ao REANP;
Comunicado sobre cumprimento de jornada de trabalho e duração do REANP;
Publicação de Nota a respeito da MP 936;



Lançamento da Cartilha com posicionamento sobre a MP 936;
Publicação de Comunicado aos professores e à direção das escolas: acordos individuais devem ser comunica-
dos ao sindicato;
Publicação de Nota Pública sobre a reorganização do calendário escolar em razão da pandemia e o respeito 
aos direitos dos professores;

Abril
Participação de entrevista no Jornal de Record revelando o posicionamento da Entidade e o envolvimento 
dos professores no RANP;

Maio/junho
Publicação de Nota Pública denunciando a antecipação das férias dos professores para o mês de maio;
Publicação de Nota de repúdio a MP 979/2020;
Publicação do resultado da Pesquisa sobre a situação dos professores durante a pandemia;
Publicação da denúncia em desfavor da PUC Goiás ao MPT, em razão da publicação da Portaria nº 19/2020-
RG;
Publicação de manifestação de apoio à luta dos (as) professores (as) pela aprovação do Projeto de Lei nº 
05/2019;
Publicação de Comunicado sobre as férias escolares e trabalhistas;

Julho 
Publicação de Nota condenando a pressão pela volta às aulas em agosto.

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS

2018
 
Outubro/novembro 
Realização de assembleia para apresentação de pauta para o processo negocial 2019;
Encaminhamento de ofícios aos três sindicatos patronais com a pauta de
reivindicação.

2019
Janeiro/fevereiro 
Realização de mesas de negociação com Sinepe e Sepe;
 
Março/abril 
Negociações com SEPE e SINEPE exitosas com 4,5% de reajustes para os salários. (piso – Sinepe R$ 13,15) e 
(piso – Sepe em R$14,00 e prorrogação da CCT por dois anos;

Maio/junho 
Assembleias Sinpro/Apuc para tratar das negociações salariais com o SEMESG;
Assembleias contra o desrespeito aos direitos trabalhistas e recusa da proposta do Semesg;
Audiência de conciliação no MPT com o SEMESG, visando o processo negocial:

Julho/agosto 
Nova audiência no MPT com SEMESG;
Comunicado aos professores do Ensino Superior de reajuste de 5,01% aos salários em outubro, retroativos a 
1º de maio, e apreciação pelo MPT de dissídio coletivo.



2020
Janeiro/fevereiro 
Realização de assembleia para aprovação da pauta de reivindicação;

Fevereiro/março 
Realização de mesas de negociação com Sepe e Sinepe;
Interrupção do processo negocial em razão da pandemia;
Solicitação de abertura de processo de negociação coletiva aos sindicatos patronais para garantir direitos da 
categoria perpetrados pela MP 936;

Março/abril 
Mediação no TRT-18 envolvendo a renovação da CCT/19 e reajuste de salário com o Semesg;

Abril/maio
Envio de ofícios ao Sepe, Sinepe e Semesg para a manutenção da data-base de 1º de maio;

Maio/junho 
Reunião com mediação no TRT-18 visando o processo negocial com SEMEG;
Realização de reunião visando o processo negocial com Sepe e Sinepe após o ajuizamento do protesto judi-
cial.

Assembleias e reuniões da diretoria
 

2019
Janeiro/dezembro 
Realização de 14 reuniões de diretoria, sendo 2 da Diretoria Plena;
Realização de 9 assembleias, sendo 3 referentes para o Ensino Superior.

2020
Janeiro/junho 
Realização de 13 reuniões da diretoria, sendo 3 com funcionários;

Fevereiro 
Realização de 2 Assembleias visando o Processo Negocial com Semeg e Processo Negocial com Sepe/Sinepe.

CONFRATERNIZAÇOES E EVENTOS COMEMORATIVOS 
OU FESTIVOS

2018
 
Outubro/novembro 
Realização do dia da Criança no Clube do Sinpro;
Realização da festa do professor no Clube do Sinpro;



Dezembro 
Confraternização de encerramento de fim de ano.

2019
Março/abril 
Realização do Carnaval da família e dia da Mulher no Clube do Sinpro;
Celebração de convênio com o grupo Rio Quente;

Setembro/outubro 
Realização da comemoração do Dia dos Professores;

Novembro/dezembro 
Confraternização de fim de ano com os funcionários da Entidade. 

2020
Janeiro/fevereiro 
Realização da Matinê de Carnaval no Clube do Sinpro;

Março/abril 
Comemoração festiva do Dia Internacional da Mulher no Clube do Sinpro.

SAÚDE DO PROFESSOR
 

2019
Janeiro/fevereiro 
Celebração de convênio para atendimento psicológico dos professores com a Rede de Psicologia;

Março/abril 
Convite e divulgação da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Goiânia;
Divulgação da Campanha de vacinação contra a gripe H1N1;

Maio/junho 
Chamamento dos professores à vacinação contra a gripe em Goiás;

Julho/agosto 
Divulgação dos convênio – um chamado pela saúde do professor;

Setembro/outubro 
Outubro Rosa reforça campanha e combate do câncer de mama;
Divulgação do artigo – 60% dos professores sofrem com ansiedade e estresse;

Novembro/dezembro 
Divulgação da campanha Novembro Azul – Sinpro se soma a esta causa.



2020
Janeiro/fevereiro 
Lançamento da campanha de promoção da saúde mental;

Maio/junho 
Lançamento da campanha de imunização de Professores contra a gripe H1N1.

PROJETO SINPRO NA ESCOLA

2018
 
Setembro/dezembro 
Total de escolas visitadas 42, com renovação de 35 carteirinhas e filiação de 156 professores.

2019
Janeiro/dezembro  
Total de escolas visitas 93, com renovação de 205 carteirinhas e filiação de 165 professores.

2020
Janeiro/março 
Total de escolas visitadas 33, com renovação de 130 carteirinhas e filiação de 71 professores.

REOGARNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE

2018 
 
Novembro/dezembro 
Contratação de dois novos funcionários para o Clube – um caseiro e um diarista de fim de semana;
Reorganização da jornada dos funcionários da Sede para trabalho em meio período.

2019
Janeiro/fevereiro 
Aprovado o calendário e o planejamento para 2019.
Aprovado a reorganização do quadro de horários e atendimentos do jurídico;

Setembro/outubro 
Reforma e aquisição de equipamentos para o lazer no Clube do Sinpro;

Novembro/dezembro 
Autorização para locação do Clube após mudança do Regimento.
 



2020
Janeiro/junho 
Reforma nas piscinas do Clube do professor;

Março 
Início do trabalho remoto para os funcionários e da Diretoria;
Proibição de frequência de associados no Clube em razão da pandemia.

Junho/julho 
Plantão na Sede da Entidade das 08h às 13h para registro de chapa e manutenção do trabalho remoto para 
os demais atendimentos.

MOVIMENTOS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

2018
 
Setembro/outubro 
Apresentação de relatório atualizado do jurídico: 

Total de processos ativos – 450; 
Processos protocolados – 10;
Processos em vias de protocolo – 08.

Outubro/novembro 
Reunião com os professores do Colégio Sul D’América – Contrato de trabalho.
Reunião com os professores do Colégio Delta - irregularidades no contrato de trabalho.

2019
Janeiro/fevereiro 
Convocação dos professores da Universidade Salgado de Oliveira para tratar de recursos do FGTS;

Março/abril 
Participação do jurídico na reunião da Fitrae-bc para avaliar os reflexos da MP/873;
 
Maio/junho 
Participação do jurídico nas reuniões no MPT pra tratar das negociações com o SEMESG;
 
Julho/agosto 
Convocação de professores da Universidade Salgado de Oliveira para apresentação de extrato analítico do 
FGTS para fins de cálculos de valores não recolhidos pela IES;

Agosto/setembro 
Divulgação de decisão da Justiça do Trabalho com determina à PUC para o cumprimento da lei e recolhimen-
to da taxa associativa.

Novembro/dezembro 
Jurídico divulga retrospectiva 2019 com os seguintes dados: 29 processos protocolados no Tribunal Regional 
do Trabalho; 153 ofícios de recomendações,



conciliações e outras pautas; 3 (três) processos protocolados no Ministério Público do
Trabalho; 40 audiências de conciliação.

2020
Fevereiro/março 
Processo protocolado no TRT-18 visando a CCT com o SEMESG;
Processo protocolado no TRT-18 visando termo aditivo à CCT com o SINEPE e SEPE;
Processo protocolado no TRT-18 na defesa dos direitos de uma professora em desfavor do Colégio Aliança;
Processo protocolado no TRT-18 na defesa dos direitos de um professor em desfavor do Colégio Educacional;
Processo protocolado no TRT-18 na defesa dos direitos de uma professora envolvendo a Faculdade Estácio 
de Sá;
Processo protocolado no TRT-18 na defesa dos direitos de uma professora envolvendo o MB Centro Educa-
cional;
Processo protocolado no TRT-18 na defesa dos direitos de uma professora em desfavor da Faculdade Estácio 
de Sá;
Processo protocolado no MPT em desfavor da PUC Goiás;

Abril/maio
Processo protocolado no TRT-18 com vias ao processo de negociação com o SEPE;
Processo protocolado no TRT-18 Visando a garantia da data base com o SEMEG;

Maio/junho
Denúncia ao MPT-GO em desfavor da PUC GOIÁS, em razão da publicação da portaria nº 19/2020-GR;
Processo protocolado no MPT em desfavor da FUG;
Processo protocolado no MPT em desfavor do Centro de Ensino Superior do Brasil;
Processo protocolado no MPT em desfavor do Bonfim Cursos Preparatório;

Janeiro/junho 
Envio de 420 ofícios;

Abril/junho
Acompanhamento dos acordos individuais com base na MP-936/20,
encaminhados por 193 instituições de ensino.

ESPAÇOS DE REPRESENTAÇÃO PARA A DEFESA DAS 
PAUTAS DO SINPRO

Conselho Estadual de Educação - CEE – Railton Nascimento Souza e Orestes dos Reis Souto;
Conselho Municipal de Educação - CME – Orestes dos Reis Souto e Rosilayne dos Santos Cavalcante Silva;
Conselho Estadual da Mulher de Goiás – CONEM – Rosilayne dos S. Cavalcante Silva;
Conselho Municipal da Saúde – Sônia Maria Ribeiro dos Santos e Genésio Zaffalon;
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Sônia Maria Ribeiro dos Santos;
Fórum Estadual de Educação – Geraldo Profírio Pessoa;
Fórum Municipal de Educação – Willian Mendes Costa;
Fórum Goiano de Educação Infantil – Rosilayne dos S. Cavalcante Silva;
Fórum Goiano de Mulheres – Rosilayne dos S. Cavalcante Silva;
Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Brasil Central-
FITRAE- BC – Alan Francisco de Carvalho, Geraldo Profírio Pessoa, Nivaldo dos Santos,
Mardônio Pereira da Silva, Orlando Lisita Junior, Paola Regina Carloni e Orestes dos Reis



Souto;
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – CONTEE – Alan Francisco 
de Carvalho e Geraldo Porfírio Pessoa;
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB Goiás – Railton Nascimento Souza, Geraldo Pro-
fírio Pessoa, Alan Francisco de Carvalho, Rosilayne dos Santos Cavalcante Silva, Nivaldo dos Santos, Orestes 
dos Reis Souto e Paola Regina Carloni;
DIEESE – Geraldo Profírio Pessoa e Orestes dos Reis Souto.


