SINPRO GOIÁS

BALANÇO
janeiro de 2016 a junho de 2020

www.sinprogoias.org.br

AÇÕES POLÍTICAS E FORMATIVAS
2016
Novembro/dezembro
Participação nas mobilizações contra a ampliação ilimitada da terceirização do trabalho em frente ao STF e
organizadas pela CTB;
Participação do ato contra as reformas previdenciária, trabalhista e PEC 241, no dia 29 de novembro;
Participação nas audiências públicas referente à Resolução 194 – normativa para a Educação Infantil no
município de Goiânia.

2017

Fevereiro/março
Exposição de faixa e denúncia com carro de som das reformas previdenciária e trabalhista;
Participação e criação do FÓRUM GOIANO de entidades;
Entrega da agenda de 2017 aos professores nas escolas;
Realização do Seminário sobre o Orçamento da União – Mitos e Realidades;
Participação do ato nacional contra as reformas no dia 31/03;
Abril/maio
Participação no Seminário de Género e Etnia da Fitrae-BC;
Participação na greve geral contra as reformas previdenciária e trabalhistas no dia 28/04;
Participação na vigília contra as reformas no dia 17 de maio;
Junho/agosto
Realização do Seminário Jurídico sobre reforma trabalhista no dia 10.06, com o adv. e prof. Geraldo Santana;
Participação na discussão pela mobilização pelas diretas já;
Realização da eleição do Delegado Sindical da Universo - Neivaldo Xavier;
Participação no IV Congresso eletivo da CTB em Salvador;
Setembro/outubro
Participação da realização em Goiás do 4º encontro de blogueiro e ativistas digitais – Barão de Itararé, com
presença de Eduardo Guimarães;
Realização da XI JORNADA DE FORMAÇÃO Sinpro/CME com cerca de 420 participantes;
Participação ativa no combate à aprovação do projeto escola sem partido na Câmara de Vereadores de Goiânia;
Diálogo sobre as formas de enfrentamento da reforma trabalhista e fortalecimento dos sindicatos com Santana e Leila (Dieese);
Divulgação e realização da Campanha contra a Desprofissionalização do Professor (Contee);
Realização do Congresso Extraordinário eletivo da CTB - seção Goiás com eleição do professor Railton Nascimento Souza como Presidente;
Novembro/dezembro
Participação no IV Confitrae-BC e eleição do professor Alan Francisco de Carvalho como presidente;
Participação nos atos contra a entrada em vigor da Ref. Trabalhista;
Participação no Seminário jurídico promovido pela Contee em Brasília: “negociação coletiva, assistência jurídica e sindical na atualidade”;
Criação da delegacia sindical no entorno de Brasília.

2018
Janeiro/fevereiro
Participação no ato (caminhada) contra a reforma da previdência;
Participação no ato em solidariedade a Cuba na UFG;
Março/abril
Participação no congresso da Federação Internacional do Ensino (FISE), no México e eleição do professor
Alan para o seu secretariado;
Participação no debate de entidades goianas contra a mercantilização e defesa da educação pública na PUC
Goiás;
Palestra no Sinpro: “Os desafios e as perspectivas das mulheres no contexto de violência e reformas”;
Participação na Conferência Municipal de Educação com a pauta relativa ao Plano Municipal de Educação;
Realização de conversa sobre as condições de trabalho e reajuste salarial com os professores do Ensino Superior;
Participação no Seminário de Educação Inclusiva com mais de 1000 participantes;
Participação na etapa estadual da CONAPE como forma de resistência ao governo Temer;
Maio/junho
Eleição do professor e diretor do Sinpro João Batista Valverde para a presidência da APUC, com a bandeira
“Somos todos(as) professores (as): Avançar com Dialogo e Participação”
Realização e participação do 1º de maio unificado na Praça do Trabalhador;
Agosto/setembro
Participação no dia do Basta promovido pelas centrais sindicais e organizado em Goiás pelo fórum de entidades.
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 professores 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 Jornada 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 administrativos, 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.

2016

ENTREVISTAS E PUBLICAÇÕES

Novembro/dezembro
ENTREVISTA – RÁDIO 107,3 FM, denunciando a aprovação da PEC 55;
Confecção da agenda do professor com o tema cerrado;
Contribuição com a confecção histórica da agenda APUC 40 anos;
Publicação no site aos professores sobre o processo negocial de 2017.

2017
Fevereiro/março
Publicação de nota com repúdio às demissões de professores do setor privado de ensino no site da entidade
(Alpha);
Publicação de texto em defesa dos direitos à aposentadoria;
Publicação de nota esclarecendo a representação sindical e enquadramento legal de diferentes profissionais
que atuam em instituições privadas de ensino; enviadas às escolas e divulgada no site;
Publicação de comunicado de assembleia aos professores do Ensino Superior no site;
Abril/maio
Divulgação da final da Copa Sinpro- Taça Silvio Costa - na Rádio Bons Ventos;
Junho/agosto
Entrevista e divulgação do espetáculo “Mundo Cerrado” na RBC, Band, Radio 730 e Jornal Diário de Goiás;
Professor Railton concede entrevista ao “O Popular” e apresenta dados sobre demissões sem justa causa;
Publicação de nota chamando para a 2ª Greve geral do dia 30.06;
Setembro/outubro
Divulgação do Dia do Professor com entrevistas na Rádio Difusora, na TV Assembleia e publicação de artigo
no Diário do Estado e de spots na Rádio Executiva;
Publicação do artigo do professor Railton: “O que temos para comemorar hoje, no dia do professor?”;
Publicação da pesquisa envolvendo a saúde do professor, produzida pelo diretor Luciano Montalvão;
Publicação de nota de pesar à comunidade escolar do Colégio Goyases;
Debate na Rádio 730 envolvendo violência nas escolas – Bullying;
Novembro/dezembro
Publicação no site de artigo: “Porquê de as rescisões de contrato de trabalho de professores serem assistidas
(homologadas) pelo Sinpro Goiás”;
Publicação de nota de repúdio sobre as demissões coletivas na Estácio de Sá;
Publicação de nota em defesa dos professores da Estácio
Publicações no Diário da Manhã e entrevistas na TV Record, TV Assembleia e TV Metrópole.

2018
Janeiro/fevereiro
Produção de nota/comunicado da não homologação de rescisão “por acordo”; rescisão por acordo;
Produção de cartilha orientando o professor quanto à necessidade de guardar documentos referentes ao
período laboral;

Publicação de nota de repúdio à agressão sofrida pela professora Samanta por parte do proprietário da escola Village Garavelo;
Publicação no site de comunicado sobre o reajustamento salarial 2018 dos professores das IES;
Publicação no site do comunicado sobre o processo negocial 2018 para professores da Educação Básica;
Publicação no site da campanha: Abra o olho professor (a): diga não à reforma da previdência;
Março/abril
Publicação no site do Artigo: “Professor do ensino superior, ute por um reajuste justo”, chamado para assembleia convocada;
Publicação e divulgação de panfleto: “Atenção professoras! Se você não despertar e lutar sua aposentadoria
vai acabar”.
Divulgação e publicação de nota de esclarecimento aos professores do Instituto Luterano de Ensino Superior
de Itumbiara (AELBRA), nova razão social da ULBRA, referente ao processo de leilão da instituição no RS;
Divulgação de nota para a cobrança da Contribuição Sindical;
Maio/junho
Disponibilizado de Aplicativo eletrônico em substituição a agenda;
Junho/agosto
Publicação de quatro boletins eletrônicos;
Junho/julho
Publicação de pílulas sobre o direito às férias e ao pagamento antecipado da mesma no site;
Publicação de nota orientando sobre como proceder à reposição de aulas com a em razão da greve dos caminhoneiros;
Setembro/outubro
Publicação de três boletins eletrônicos;
Publicação de artigo no Diário da Manhã: Por que metade dos professores não indica a própria profissão?;
Divulgação do Dia dos Professores com entrevista na Rádio RBC, na Edição Difusora, entrevista Sagres 730 e
spots na Rádio Executiva;
Publicação no site de artigo sobre o posicionamento do Sinpro no primeiro turno das eleições 2018;
Produção de nota em desfavor da Faculdade Universo por atraso dos pagamentos de salários;

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 carga 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 cabíveis.

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 comunicados 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 19/2020RG;
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
2016
Novembro/dezembro
Realização de assembleia que aprovou proposta de pauta de reivindicação seguindo orientação da Fitrae-Bc:
(2% de ganho real, INPC do período, renovação das convenções por 2 anos, antecipação do reajuste para
janeiro de 2017);
Realização de assembleia na APUC para encaminhar o acordo coletivo e reunião com reitoria.

2017
Fevereiro/março
Participação no seminário sobre negociação promovido pela Contee;
Conclusão das negociações com SINEPE (ANTECIPAÇAO DO REAJUSTE PARA MARÇO EM 6% E DE 7% PARA O
PISO E RENOVAÇÃO DA CCT POR 2 NOS);
Março/abril
Encaminhamento de ofício a PUC Goiás com a pauta de reivindicação para o Acordo Coletivo, sem manifestação da instituição até este Congresso;
Abril/maio
Conclusão das negociações das cláusulas econômicas e sociais com o SEPE (antecipação para abril de 6% e
de 7% para o PISO e renovação da CCT por 2 anos);
Renovação da CCT por 2 anos e reajuste do salario pelo valor do INPC (antecipação de 80% do INPC para
abril e o resíduo no mês de maio);
Setembro/outubro

Tratativas com os sindicatos patronais para a manutenção das rescisões no Sinpro;
Novembro/dezembro
Realização de assembleia para apresentação de pauta de reivindicação aos sindicatos patronais.

2018
Janeiro/fevereiro
Intensificação do contato com os sindicatos patronais para o processo negocial;
Março/abril
Negociações com SEPE e SINEPE exitosas com 4% de reajustes e prorrogação da CCT com SINEPE, até 30 de
abril de 2019;
Maio/junho
Encerrado as negociações com o Semesg – reajustes com o índice do INPC, que foi acompanhado pela PUC;
Agosto/setembro
Participação na manifestação em frente ao STF contra a aprovação da ADPF 324 – terceirização ilimitada.
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 judicial.

ASSEMBLEIAS E REUNIÕES DA DIRETORIA
2016
Outubro/dezembro
Realização de 4 reuniões da Diretoria e de 2 Assembleias Gerais.

2017
Janeiro/dezembro
Realização de 15 reuniões da Diretoria e de 5 Assembleias Gerais.

2018
Janeiro/dezembro
Realização de 16 reuniões da Diretoria e de 4 Assembleias Gerais.

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.

ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS
2016
Novembro/dezembro
Realização da copa Sinpro - Taça José de Oliveira Martinelli.

2017
Fevereiro/março
Participação na 10ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões;
Realização da SEMANA DA MULHER – com sorteios de brindes;
Abril/maio
Realização da copa Sinpro – Taça Silvio Costa;
Junho/agosto
Apresentação do espetáculo no Teatro Sesi, “Mundo Cerrado” dirigida por Danilo Alencar;
Realização do momento cultural em junho – rock rol no Clube dos professores;
Setembro/outubro
Comemoração do Dia do Professor com distribuição de brindes e jantar no restaurante Los Pampas e Restaurante Republica da Saúde;
Novembro/dezembro
Realização da copa Professor José Geraldo Santana de Oliveira.

2018
Março/abril
Semana da Mulher com brindes e homenagens às mulheres combativas – premiação oferecida pela Assembleia legislativa e Câmara Municipal de Goiânia as professora indicadas - Alessandra Soares e Maria Auxiliadora;
Show MPB no Clube do Professor, com o projeto: “Canções que ouvimos e gostamos de cantar” com Pedro
Umbelino e Gabriela Ventura;
Maio/junho
Cultura – Show Rock/Pop no Clube do professor, com o projeto: “Canções que ouvimos e gostamos de cantar” com Carlinhos do grupo P. O Box;
Agosto/setembro
Realização da 1ªFeira Cultural com show musical e em parceria com livrarias e exposição de CDs antigos, etc.
Outubro
Realização do dia da Criança no Clube do Sinpro;
Realização da festa do professor no Clube do Sinpro.;

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 E DA PROFESSORA
2016
Novembro/dezembro
Campanha novembro azul em parceria com CEBRON que oferece 40% de descontos para exames preventivos e entrega de bottons.

2017
Fevereiro/março
Palestra na semana da mulher – beleza facial e autoestima;
Abril/maio
Realização do I Ciclo de debates saúde do professor com roda de conversa: “Trabalho Docente e sofrimento
psíquico”, coordenado pelo diretor da entidade, professor Luciano Montalvão;
Junho/agosto
Realização do II ciclo de debate saúde do professor com a psicóloga Luanna Debs e o psicólogo Marcelo

Fusco - Tema: “Causas da depressão e síndrome de Bournot”,
Setembro/outubro
Campanha do setembro amarelo (divulgação do artigo da psicóloga Jaqueline Olina de Oliveira) e do Outubro Rosa ( parceria com laborátório CitoCenter para oferta de exame de Colpositologia-oncoparositaria
(exame do cólo do útero) com descontos aos associados) fixação de faixas temáticas na entrada da entidade;

2018
Maio/junho
Realização de convênio com o Centro de Artes Marciais do Senhor Cezar Galvão;
Agosto/setembro
Início dos convênios médicos e laboratoriais, conforme modelo do SINTIFES-GO;
Realização do III Seminário Saúde do professor no Sinpro – “cuidado integral à 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
2016
Novembro/dezembro
Total em 2016 de escolas visitadas 93, com renovação de 93 carteirinhas e filiação de 396 professores.

2017
Fevereiro/março
Organização do agendamento das visitas às escolas da região metropolitana;
Abril/maio
Sinpro no Interior – Visita aos professores de Itumbiara e de São Luiz de Montes Belos e realização de
planejamento de palestra envolvendo a reforma trabalhista e previdenciária, realizada somente no segundo
município.
Sinpro no interior – 2ª visita às escolas de São Luiz de Montes Belos.
Setembro/outubro
Sinpro nas IES – conversa com os professores das Faculdades Afonsiano em Trindade, e Faculdades Araguaia
Novembro/dezembro
Total em 2017 de escolas visitadas 100, com renovação de 114 carteirinhas e filiação de 319 professores.

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

AÇÕES ADMINISTRATIVAS
2016

Novembro/dezembro
Primeiras ações visando economia e sustentabilidade da entidade, visando equilíbrio entre despesas e receitas.

2017
Fevereiro/março
Confecção de mapa para visibilizar a base territorial do Sinpro;
Refiliação ao DIEESE;
Abril/maio
Realização do PES nos dias 07 e 08 de abril com a presença da professora do CES Liliana e professor Petta,
para o período abril/2017 a março/2018;
Junho/agosto
Apresentação planejamento financeiro de setembro 2017 a dezembro/2018;
Setembro/outubro
Instalação da Fitrae-BC em uma sala do Sinpro;
Instalação da CTB -Sessão Goiás, em uma sala do Sinpro;
2ª medida administrativa visando à sustentabilidade da entidade e o equilíbrio entre receitas e despesas;
Novembro/dezembro
Renovação do convênio com a rede posto Xodó.

2018
Março/abril
Realização do PES nos dias 06 e 07 de abril para o período abril/2018 a março/2019;
Agosto/setembro
Realizada a 3ª medida administrativa visando à sustentabilidade da entidade e o equilíbrio receitas e despesas;
Instalação do DIEESE em uma salada da sede administrativa do SINPRO;
Elaboração de guia com procedimentos internos para orientar funcionários e diretoria para filiações;
Elaboração de planilha com valores dos serviços jurídicos aos não associados.
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.

AÇÕES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
2016
Novembro/dezembro
Apresentação de relatório informando a existência de 453 processos trabalhistas (20 relacionados previdenciários) 10 processos prontos para protocolo, 23 em fase de mediação);
Manifestação contrária ao congelamento de salários apresentada pela da Escola Adventista;
Ação contra a demissão em massa promovida pela Alfa.

2017
Fevereiro/março
Ação judicial exitosa – Universo é condenada a pagar contribuição sindical sonegada por anos;
Novembro/dezembro
Contratação do escritório de advocacia para acompanhar as demandas jurídicas crescentes;
Reunião com MPT sobre para tratara da demissão da Estácio;
Apresentação do total de processos protocolados – 63 processos.

2018
Março/abril
Sinpro acompanha a Contee na apresentação de solicitação à 3ª Vara de Canoas, RS, para que se dê atenção às garantias dos trabalhadores das unidades da ULBRA que estão por serem leiloadas em Itumbiara;
Maio/junho
Notificação a Faculdade Universo por desconto indevido da taxa assistencial;
Apresentação de relatório do processo horizontal da PUC em fase de execução e das 30 ações em andamento;
Presença no julgamento da ADI 5794 e decisão pela legalidade da mudança da Contribuição Sindical promovida pela reforma trabalhista
Manifestação no MPT envolvendo irregularidades trabalhistas em OS e reunião com os representantes da OS

CEGECOM.
Setembro/outubro
Apresentação de relatório atualizado do jurídico: Total de processos ativos – 450; processos protocolados –
10; processos em vias de protocolo – 08.
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 recolhimento 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 Educacional;

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 DO SINPRO GOIÁS
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 CentralFITRAE- 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 Profírio 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.

