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A luta do Sinpro Goiás pela saúde e pela vida das/os docentes durante a 

pandemia 

 

O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, consciente do momento ainda 

complexo da pandemia e dos riscos de um retorno presencial sem segurança às salas 

de aula, iniciou 2021 lutando pela saúde e pela vida dos docentes durante a pandemia - 

principalmente neste ano, em que diversas atitudes irresponsáveis estão sendo 

adotadas por nossos governantes. 

A imprensa noticiou em todo mês de janeiro, por diversos fatores, que todos os 

estados brasileiros tiveram um real aumento na curva da pandemia, especialmente nos 

índices medidos de novembro/20 a janeiro/21, com preocupante crescimento geral no 

número de óbitos e nas taxas de ocupação de leitos de UTI. 

O Sinpro Goiás reconhece que a melhor forma de trabalho para nossa categoria 

são as aulas presenciais, mas não a qualquer custo. É extremamente necessário 

garantir a inclusão das/dos docentes nos primeiros grupos de vacinação da Covid-19, 

que já se iniciou em nosso estado (dentre outras adequações), para que o trabalho 

das/os professoras/es seja realizado com segurança. Entretanto, as políticas do 

governo federal no combate à pandemia foram classificadas recentemente em pesquisa 

realizada pelo Lowy Institute de Sydey como a pior do mundo, entre os quase 100 

países pesquisados. Por essa razão, a imunização das brasileiras e dos brasileiros está 

com inaceitável atraso, o que impossibilita a retomada segura das atividades 

econômicas do país.  

Assim, é urgente e necessário que o governo federal, em colaboração com os 

governos estaduais e municipais, efetive um plano público de vacinação da população, 

por meio do Sistema Único de Saúde, respeitando as prioridades e garantido às/aos 

trabalhadoras/es em educação essa priorização no recebimento da vacina, para que o 

direito à educação seja assegurado a todos, com a devida biossegurança.  

O Sinpro Goiás informa que continuará empreendendo todos os esforços, e que 

tomará todas as medidas cabíveis no cumprimento do seu  dever constitucional e social 

de representante legal das/os professoras/es do setor privado de ensino de Goiás, na 
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defesa da sua incolumidade física e psicológica, em prol de sua imunização prioritária e 

na responsabilização daqueles que atentam contra sua biossegurança e seu direito à 

vida ao forçarem sua exposição à contaminação em pleno período de agravamento da 

Pandemia da Covid-19.  

 

Ações realizadas 

 

1. Envio de ofício ao governador para incluir profissionais da educação 

nos primeiros grupos de vacinação 

O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás encaminhou ofício ao 

governador no dia 12 de janeiro, com o pedido de que também se inclua, entre os 

grupos de prioridade para vacinação contra a Covid-19, as/os professoras/es. 

 

2. Ação digital 

Tendo em vista que a Anvisa já aprovou duas vacinas comprovadamente 

seguras para a imunização do povo brasileiro, o Sindicato dos Professores do Estado 

de Goiás lançou a campanha: Vacinação geral já! Sou professor(a) e apoio a vacina!  O 

objetivo da campanha é favorecer a consciência da categoria docente acerca da 

importância de se defender a vacinação para toda a classe trabalhadora e sociedade 

brasileira.  É possível participar da nossa campanha adicionando tema do Sinpro na 

foto de perfil no Facebook, pesquisando por “Vacinação Sinpro Goiás”. 

 

3. Articulações políticas 

Depois de enviar ofícios ao governador de Goiás, ao prefeito de  

Goiânia, ao COE, aos secretários de saúde do estado e do município solicitando a 

imediata suspensão das aulas presenciais e a retomada temporária do Regime de 

Aulas Não Presenciais, e diante do desesperador aumento de casos, internações e 

mortes por Covid-19 em nosso estado, o Sinpro Goiás procurou também os 

parlamentares Aava Santiago e Mauro Rubem, que ocupam a presidência e a vice-

presidência da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia na Câmara 
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Municipal de Goiânia, para acompanhar e participar dos trabalhos propostos pela 

referida Comissão, na defesa da categoria que representa.  

Graças ao empenho da diretoria do Sinpro Goiás, a representação das/os 

professoras/es do setor privado de ensino foi incluída no Grupo de Trabalho “Volta às 

Aulas em Tempos de Pandemia”, que tem a finalidade de produzir um pertinente 

parecer técnico sobre a real situação da retomada das aulas presenciais no município 

de Goiânia. 

Nesse grupo de trabalho, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás 

defendeu a suspensão das aulas presenciais diante do agravamento da Pandemia em 

Goiás e priorização das/os profissionais da educação na vacinação. O documento final, 

formalizado, fruto da discussão e das atividades do Grupo de Trabalho, deve ser 

entregue ao prefeito de Goiânia na próxima semana. 

 

4. Presença nas lutas 

O Sindicato dos Professores do Estado de Goiás foi recebido no dia 28/01 pela 

secretária de estado da educação, Fátima Gavioli, quando apresentou a pauta da 

priorização das/os trabalhadoras/es em educação, e professoras/es, na imunização 

contra a Covid-19, como condição para a volta segura às aulas presenciais.   

O Centro de Operações de Emergências (COE) para o Enfrentamento ao 

Coronavírus pactuou no ano passado que somente existiriam condições 

epidemiológicas para o retorno das aulas presenciais em Goiás, nas redes pública e 

privada, se houvesse diminuição no número de contaminados e mortos pela Covid-19 

durante quatro semanas consecutivas, além da queda na taxa de ocupação dos leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), inferior a 75%. Situação que não existe no atual 

momento que vivemos. Lamentavelmente, o COE Estadual manteve, em decisão do dia 

28 de janeiro, a volta às aulas presenciais no percentual de 30% da capacidade de 

alunos que as escolas comportam, o que motivou empresários da educação a 

solicitarem o aumento do percentual para 50% em meio ao agravamento da pandemia. 

Goiás se encontra em um dos momentos mais críticos. Segundo dados da Secretaria 

de Saúde (GO) divulgados em seu portal, a última semana do mês de janeiro foi 
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marcada por números que chegaram a demonstrar em determinados dias, mais de 90% 

da taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid administrados pelo governo. 

O Sinpro Goiás segue buscando, incansavelmente, maneiras para que a saúde e 

a vida da categoria docente que representa sejam preservadas. Se não houver ações 

rápidas e eficientes no combate a esse novo momento da pandemia, infelizmente, 

Goiânia e outras cidades de Goiás poderão chegar à triste situação que Manaus vive 

hoje.  

Vale ressaltar que a luta do Sinpro Goiás é também para que os empregos e a 

renda das/os professoras/es sejam garantidos. Uma sociedade que reconhece a 

educação como um dos seus pilares de sustentação não pode abandonar as/os 

docentes, e nem ficar indiferente e autorizar que a pandemia seja pretexto para que 

instituições de ensino lesem os direitos da categoria. As políticas do estado devem 

priorizar e assistir as professoras e os professores, para que possam continuar o seu 

trabalho com dignidade, segurança e com condições materiais. O Sinpro Goiás 

continuará cobrando das autoridades o respeito à categoria que representa por todos 

os meios que dispõe.  

 

Diretoria do Sinpro Goiás. 

 

 

 


