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BALANÇO 2020: ENTREVISTAS E PUBLICAÇÕES 
 

O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás divulga as principais entrevistas e 
publicações do ano de 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 Regime Especial de Aulas Não Presenciais (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 da Record revelando o posicionamento da 

Entidade e o envolvimento dos professores no REANP; 
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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; 

• Contee divulga documento com orientações jurídicas aos trabalhadores em 

educação em tempos de pandemia; 

• Comunicado aos professores de escolas particulares de ensino básico do estado 

de Goiás sobre férias escolares e trabalhistas; 

• Relatório da ONU sobre o impacto da pandemia no direito à educação incorpora 

recomendações da campanha; 

• Sinpro Goiás busca apoio dos senadores goianos contra a MP 927; 

• Artigo: Volta às aulas presenciais em agosto; 

• #votafundeb | Sinpro Goiás conclama categoria para defender o Fundeb; 

• Participe da pesquisa “docência na educação básica em tempo de pandemia”; 

• Conheça a carta programa da chapa “Sinpro Goiás na luta com você”; 

• Nota do Sinpro Goiás sobre a retomada de atividades pedagógicas presenciais 

em meio à pandemia do coronavírus; 

• Conselho Estadual de Educação de Goiás divulga resolução que mantém o regime 

especial de aulas não presenciais até́ 31 de agosto; 

• Sinpro goiás divulga relatório de gestão (outubro de 2018 à junho de 2020); 

 
Agosto 

• Divulgação do relatório de gestão do Sinpro Goiás (2016 a 2020); 

• Cee apresenta resolução que mantém regime especial de aulas não presenciais 

até o final do ano; 

• Publicação de Nota Pública – O direito à vida e à educação; 

• Comunicado aos docentes da PUC Goiás; 

• Divulgação dos integrantes da chapa única “Sinpro Goiás na luta com você”; 

• Campanha de denúncias: Sinpro Goiás e Apuc | Registre aqui sua denúncia; 
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• Publicação sobre o processo eleitoral do Sinpro Goiás; 

• Comunicado da prorrogação das eleições do Sinpro Goiás; 

 
Setembro 

• Divulgação da nova diretoria do Sinpro Goiás e delegados/as sindicais são eleitos; 

• Publicação de nota: Direção nacional da CTB reafirma defesa da vida, da 

democracia, dos serviços públicos e dos direitos; 

• Comunicado aos docentes da PUC Goiás; 

• Publicação de Nota de Repúdio: desrespeito a professores e alunos na anunciada 

volta às aulas presenciais na Unip; 

• Nota do Sinpro Goiás sobre a decisão liminar que autorizou a retomada às aulas 

presenciais em 8 escolas de Educação Infantil em Goiânia; 

• Presidente do Sinpro Goiás concede entrevista para a TV Anhanguera sobre a 

reabertura das escolas; 

 
Outubro 

• Campanha Outubro Rosa; 

• Postagem dia dos Professores; 

• Publicação de artigo: O trabalho remoto e o uso e abuso do direito de imagem e 

de produção intelectual; 

• Divulgação das liminares que permitiam a abertura das escolas durante a 

pandemia cai; 

• Sinpro Goiás lança cartilha sobre trabalho remoto; 

• Posse da nova Diretoria do Sinpro Goiás; 

 
Novembro 

• Campanha Novembro Azul; 

• Vídeos sobre a semana da Consciência Negra; 

• Consulta à categoria sobre o contexto pandêmico de 2020 e sobre a pauta 

reivindicatória; 

• Conquista: Sinpro agora compõe o Conselho Estadual de Saúde; 

• Divulgação de Ofício Circular sobre pagamento de 13º salário e férias + 1/3, neste 

ano de 2020; 

 
Dezembro 

• Entrevista ao Jornal da Record sobre contaminação da Covid das escolas; 

• Sinpro consegue Liminar que suspendia efeitos lesivos de resolução da Reitoria 

da PUC Goiás; 
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• Denúncia SEMESG/PUC-GO; 

• Assembleia Geral Extraordinária (11/12); 

• Nota de Repúdio: Demissão em massa no Sesc Cidadania; 

• Campanha de vídeos de apoio aos professores que perderam seus empregos no 

Sesc Cidadania; 

• Nota Sinpro Goiás: Recesso Escolar 2020/2021; 

• Nota de esclarecimento: Recesso Escolar 2020/2021; 

• Carta aberta à população do estado de Goiás: Professores/as do Ensino Superior 

estão sem Convenção Coletiva de Trabalho (CCT); 

• Carta de final de ano: Ano que termina, esperanças que se renovam, e luta que 

segue em 2021; 

• Postagens sobre o Aniversário do Sinpro; 

• Postagens de datas sazonais (Natal e ano novo). 

 

 

Prof. Railton Nascimento Souza 

Presidente do Sinpro Goiás. 

 

 


