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PROFESSOR/A,
O ano em que comemoramos 57
anos da Carta Sindical - certidão de
nascimento do Sinpro Goiás - registrada em 27 de dezembro de 1963, será
também o de renovação de sua diretoria, por meio eleições livres e democráticas, com a marca da transparência e da efetiva participação de todos
quantos a eles são associados. Serão
realizadas aos dias 24, 25, 26, 27 e 28
de agosto próximo vindouro.
As eleições constituem-se no momento de maior relevância da vida da
entidade; por meio delas, renovamos
a diretoria, nossas esperanças e reafirmamos nossas justas bandeiras, já
conquistadas e as que ainda não o foram.
Os que integramos a Chapa única
“SINPRO GOIÁS NA LUTA COM VOCÊ!”,
ao tempo em que o conclamamos a
delas participar, como seu primeiro e
único ator relevante, apresentamos-lhe os nossos compromissos, para os
próximos 4 (quatro) anos de história de
nossa Entidade, a ser construída com
a sua participação e apoio; que terá
início com o voto, prolongando-se por
todo o mandato, com prazo marcado
de 20 de outubro de 2020 a 20 de outubro de 2024.
Nossos compromissos materializam-se na CARTA PROGRAMA, construída com base na pujante história do
Sinpro, com a finalidade de fazer frente e contribuir para a superação do
cenário de trevas a que nos achamos
mergulhados.
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Desde 2016, não preenchem os
dedos de uma mão as medidas governamentais e parlamentares, tomadas
em prol do trabalho e dos/as trabalhadores/as. Fomos mergulhados em
uma sanha sem fim de destruição dos
direitos fundamentais sociais, sem os
quais não se constrói a vida democrática.
Cenário impiedosamente agravado pela crise mundial do corona vírus,
que, no Brasil, se transformou em crise sanitária incontrolável e crise econômica, social e política de dimensões
desconhecidas; atingindo, em cheio, a
nossa categoria, que, da noite para o
dia, sem preparo e sem estrutura, viu-se na contingência de se adaptar ao
regime de aulas não presenciais, com
dedicação exclusiva de seu tempo, sua
inteligência, muitas vezes com recursos próprios e sofrendo assédios de
toda a sorte, para continuar sua insuperável e insubstituível atividade profissional de educar, para a vida e para
a cidadania.
E o que é mais grave: a categoria docente, trabalhando mais do que
nunca ainda viu-se compelida ao necessário enfrentamento de medidas
governamentais de redução sistemática de seus direitos e da insaciável ganância de escolas que fazem da educação mera mercadoria, com absoluto
desprezo de quem a faz: professores,
administrativos, alunos, pais e mães.

PLANO DE LUTAS
Nós, componentes da chapa “SINPRO GOIÁS NA LUTA COM
VOCÊ!”, apresentamos nosso plano de lutas em unidade com a luta
maior de toda a classe trabalhadora internacional e brasileira, com
vistas ao aprofundamento da democracia e do pleno exercício da cidadania.

Sem prejuízos de outros compromissos que nos desafiarão ao longo
de nossa jornada, nos comprometemos, ao longo da gestão, a defender:
- VIDA plena, saúde, com garantia de incolumidade física e mental
dos professores/as, condições salubres de trabalho; e a solidariedade, como bandeira primordial;
- ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, maior conquista histórica da
sociedade brasileira, cotidianamente aviltado, pelos três poderes;
- garantia da LIBERDADE DE ENSINAR E APRENDER, mais do que nunca ameaçada;
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- rigorosa punição para a prática antissindical em escolas e sindicatos
patronais;
- a reconstrução das liberdades sindicais, preservando-se a unicidade
sindical;
- o revigoramento das políticas públicas de educação, saúde e previdência, que reclama a imediata revogação da Emenda Constitucional
(EC) 95, responsável pelo congelamento de todas políticas sociais,
até 2036;
- a recriação do Ministério do Trabalho e Emprego; sendo o Brasil o
único país que não mais o possui;
- a proteção contra o desenfreado e descompromissado crescimento
da educação à distância;
- a proteção do direito de imagem e da produção intelectual, indevida
e ilegalmente apropriados por estabelecimentos de ensino inescrupulosos;
- as condições tecnológicas e os meios de comunicação necessários
ao trabalho docente, respeitando-se sua jornada de trabalho contratada e o direito a desconexão;
- a manutenção dos direitos já conquistados;
- a valorização da carreira docente, impiedosamente vilipendiada pelos poderes públicos e pelas escolas;
- cuidado com o meio ambiente, sem o qual não há vida saudável
para todos;
- melhoria das condições salariais dos professores e professoras;
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- a inclusão dos/as trabalhadores/as, a irredutibilidade dos salários,
e o respeito aos seus direitos frente ao avanço das tecnologias de informação;
- direitos à maternidade da professora e combater todas as formas de
discriminação de gênero e de assédio;
- a valorização da carreira docente, em todos os seus níveis de ensino, impiedosamente vilipendiada pelos poderes públicos e pelas
escolas;
- os direitos e a dignidade dos/as professores/as idosos/as;
- a construção da escola que queremos alicerçada nos pilares da leitura e da interpretação críticas do mundo e da formação autonomia
para o exercício da cidadania ativa;
- o combate à discriminação racial e a todas as formas de preconceito, atuando junto às entidades que defendem essa bandeira, considerando o que determina a lei 10639/2003;
- os direitos das pessoas com deficiência nas instituições de ensino e
na sociedade em geral;
- a educação pública e gratuita como direito e combater a mercantilização, a financeirização e a desnacionalização do ensino, assumindo
a palavra de ordem: “EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA”;
- a autonomia dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação;
- o fortalecimento e participação ativa nas instâncias sindicais às
quais o SINPRO GOIÁS está filiado: Federação Interestadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Estabelecimento de Ensino do Brasil
Central (FITRAE-BC) e Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino (Contee);
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- apoio e participação na luta classista da Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil (CTB), à qual o SINPRO GOIÁS está filiado,
visando o seu fortalecimento para a luta geral dos trabalhadores a fim
de deter os retrocessos e retiradas de direitos em curso no Brasil;
- a soberania dos povos na condução dos seus destinos políticos, com
a inclusão das minorias sociais, respeito à classe trabalhadora e combate às desigualdades sociais e de gênero;
Professor/a, venha somar-se conosco, para que a nossa Entidade
seja a cada dia mais forte e respeitada. Pedimos seu voto!
Sem a sua participação não há vitórias!
Vote CHAPA SINPRO GOIÁS NA LUTA COM VOCÊ!
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A CHAPA
DIRETORIA 2020-2024

DIRETORIA

MEMBROS EFETIVOS

Railton Nascimento
Sousa

Fernanda de Paula
Ferreira Moi

Mardônio Pereira
da Silva

Sara de Castro
Cândido

Nara Rúbia Pereira da Silva

Alan Francisco de
Carvalho

Domingos Barbosa
dos Santos
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DIRETORIA

MEMBROS SUPLENTES

Orlando Lisita Junior

Fábio Geraldo
Araújo

Robert Oliveira
Cabral
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Rosilayne dos
Santos C. Silva

Genésio Carlos
Zaffalon

João Batista Valverde João Batista Coelho
Oliveira
Cunha

CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS

Nivaldo dos Santos

Geraldo Porfírio
Pessoa

Denise Freire Ventura

MEMBROS SUPLENTES

Paola Regina Carloni

Maria Aparecida
Rodrigues

Sônia Maria Ribeiro
dos Santos
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DELEGAÇÃO CONFEDERATIVA
MEMBROS EFETIVOS

Orestes dos Reis
Souto

Luiz Humberto
Rodrigues Salles

MEMBROS SUPLENTES

Willian Mendes
Costa
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Gilberto Soares
Pereira

