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JANEIRO 
Nota Sinpro Goiás: Redução de Carga Horária Parecer Técnico; 
Utilização dos EPIs nas instituições de ensino: Orientações à categoria docente; 
Solicitações relativas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 específicas da categoria docente do Estado 
de Goiás; 
Sinpro Goiás lança campanha: Vacinação geral já! Sou professor(a) e apoio a vacina! 
Publicação sobre MPT promoverá capacitação EAD gratuita contra o trabalho infantil; 
Nota de Solidariedade ao povo amazonense; 
Cursos de Formação Sindical; 
30 anos da Contee: Depoimento de Railton Nascimento. 
 

 

FEVEREIRO 
A luta do Sinpro Goiás pela saúde e pela vida das/os docentes durante a pandemia; 
Nota pública 01/2021 – sobre feriados e recessos previamente estabelecidos; 
O que fazer no carnaval? Confira algumas dicas de entretenimento sem sair de casa; 
Contribuição sindical: A remuneração de um único dia pode assegurar a luta de uma vida toda; 
Equipe "Sinpro nas Escolas" volta a realizar visitas em 2021; 
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26/02 (Docentes de Instituições Privadas do Ensino 
Superior do Estado de Goiás); 
Vitória da Contee e filiadas: Educadores serão incluídos em grupo prioritário para vacinação; 
Divulgação sobre o Processo negocial 2020/21 para professores(as) da educação básica; 
Docentes do Ensino Superior entenda o processo negocial com o Semesg. 
 

MARÇO 
Lockdown: Sinpro Goiás suspende atendimento presencial; 
Publicação - Prefeito de Goiânia, professores e administrativos que trabalham em escolas particulares não 
merecem proteção do poder público municipal contra a Covid-19? 
Sinpro Goiás entra com Mandado de Segurança contra ato do Prefeito de Goiânia; 
Sinpro Goiás se reúne com prefeito de Goiânia junto a Frente Parlamentar Vacina Já e Combate à  
Covid-19; 
Irregularidades na escola em que trabalha? Faça sua denúncia! 
 Nota aos Docentes: Dissídio Coletivo; 
Atualização: Mandado de Segurança impetrado contra ato do Prefeito de Goiânia; 
Ofício Sinpro Goiás - Pauta Reivindicatória Semesg 2021; 
Homenagem Sinpro Goiás – Mês da Mulher; 
Realizada audiência do processo que envolve Sinpro Goiás, Fitrae-BC, Sinpror, Sinteea, Sinteerv e entidades 
patronais visando a suspensão das aulas presenciais devido ao colapso na rede de saúde de Goiás; 
Publicação - A (ir)responsabilidade dos donos de escolas; 
Sinpro Goiás realizou live com o tema "Assédio moral contra professoras: como identificar e combater?" 
Publicação - Há 50 anos, morria o maior idealizador da escola pública brasileira; 
Sinpro Goiás solicita ao prefeito de Goiânia a suspensão das aulas presenciais no setor privado de ensino; 
Divulgação - Escolas já podem se inscrever no Concurso de Cartas dos Correios; 
Divulgação - CTB lança campanha de fortalecimento das entidades sindicais; 
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Divulgação - FE/UFG realiza ciclo de palestras em março e abril com o tema "Matutando Diálogos Formativos: 
entre a vida e a economia"; 
Divulgação - Rede de apoio: você não está só! 
Sinpro exige que categoria docente seja vacinada antes da retomada das aulas presenciais; 
Publicação - Brasil está longe de volta segura às aulas, diz epidemiologista; 
Manifesto em defesa da vida nas escolas privadas do Estado de Goiás. 
 

   

ABRIL 
Campanha – Escola sem vacinação? Não! 
Nota de pesar: Vanilza Batista Araújo; 
Publicação - Prioridade para profissionais da educação na vacinação! 
Entrega de relatórios contendo dados detalhados a respeito do atual número de profissionais de educação 
ativos no setor privado de ensino do Estado de Goiás; 
Nota Pública Contra a Nomeação do Coronel Urzêda; 
Sinpro Goiás realizou live com o tema "A saúde mental em tempos de pandemia"; 
Nota de pesar: Carlos Passos; 
Campanha Vacina, Arte e Solidariedade; 
Carta aberta: solidariedade internacional aos pesquisadores e cientistas no Brasil e ao povo brasileiro; 
Divulgação - TV Contee: Neste momento, essencial é defender a vida; 
Sinpro Goiás participa da Campanha Vacina, Arte e Solidariedade; 
Entrevista: “Vacinar professores não é segurança absoluta. É preciso manter protocolos”, afirma presidente 
do Sinpro Goiás; 
Entrevista: “Urgência da vacinação de todas e todos os profissionais de educação”; 
Sinpro Goiás realizou live com o tema "Racismo Institucional"; 
MPF cobra das autoridades goianas informações sobre plano de imunização de profissionais de ensino, em 
resposta à representação feita pelo Sinpro Goiás. 

 
 
MAIO 
Assembleia Geral Extraordinária - Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (deliberar sobre resposta das 
entidades patronais Sepe, Sinepe e Semesg às pautas reivindicatórias enviadas pelo Sinpro Goiás para o 
processo negocial 2021); 
Entrevista: Professor youtuber e aulas no whatsApp: desafios da escola na pandemia; 
Ação coletiva do Sinpro Goiás requer diferenças salariais do FGTS para a categoria docente; 
Em resposta ao pedido de tutela de urgência em Mandado de Segurança impetrado pelo Sinpro Goiás, Poder 
Judiciário suspende dispositivo do Decreto Municipal de Trindade-GO que autorizava aulas presenciais no 
Ensino Superior; 
Divulgação - Aluna de Campina Grande (PB) é a vencedora nacional do Concurso Internacional de Redação de 
Cartas 2021; 
Finalização das negociações entre Sinpro Goiás e Sepe; 
Sinpro Goiás realizou live com o tema "Autocuidado físico: saúde da professora em tempos de pandemia. 
Saúde Ginecológica"; 
Perguntas e respostas sobre a reedição do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda; 
Dados encaminhados pelo SINPRO à SEDUC embasam início da vacinação de profissionais da educação em 
Goiás; 
Divulgação - CTB Goiás realiza o Congresso Vanilza Araújo; 
Sinpro Goiás realizou live com o tema "Autocuidado físico: saúde da professora em tempos de pandemia. 
Saúde Demartológica"; 
Vacinação da categoria docente em Goiânia será iniciada; 
Sinpro Goiás realizou live com o tema "Autocuidado físico: saúde da professora em tempos de pandemia. 
Autocuidado Preventivo"; 
Sinpro Goiás participa do Ato em defesa do auxílio emergencial de R$600,00 contra a fome e a carestia. 
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JUNHO 
Sinpro Goiás realizou live com o tema "As sobredeterminações do trabalho docente na escola particular"; 
Divulgação - Convite para participar de pesquisa: a Covid-19 e os desafios para a gestão da Educação básica 
no Brasil; 
Nota de repúdio à ação policial arbitrária e ilegal contra os direitos constitucionais; 
Perguntas e respostas - Vacinação dos trabalhadores da Educação pública e privada em Goiânia; 
Conselho Municipal de Saúde emite nota contra a realização da Copa América em Goiânia: ‘Precisamos de 
vacina’; 
Artigo de opinião: Gesto de Mobilização de Base da Categoria Docente; 
Publicação - Por que o Clube do Sinpro permanece fechado? 
Sinpro Goiás participou da conferência preparatória para a Conape 2022; 
Nota Sinpro Goiás: Férias docentes e recesso escolar de 2021; 
Informe à Categoria Docente da Educação Básica na Rede Privada; 
Professores/as e Técnicos/as Administrativos/as do Ensino Superior privado em Goiás estão há 3 anos sem 
reajuste salarial e sem convenção coletiva de trabalho (CCT); 
Assembleia Geral Ordinária - (apreciação e votação da Prestação de Contas referente ao período de janeiro a 
dezembro de 2019 e janeiro a dezembro de 2020). 
 
 
JULHO 
Campanha: Volta às aulas sem segunda dose? NÃO! 
#JurídicoResponde: Posso ter diferentes contratos de trabalho em uma mesma instituição? 
Ofício Circular Sinpro Goiás N. 119/2021. Goiânia 13 de Julho de 2021 (Responsabilidade objetiva das 
Instituições de Ensino pela incolumidade física e mental dos docentes convocados para a realização de 
atividades de trabalho presenciais); 
Divulgação - CTB rumo ao 5º Congresso Nacional; 
Publicação: #tbtconquistas – Manutenção das férias integralmente em julho; 
Apreciação e votação da Prestação de Contas referente ao período de janeiro a dezembro de 2019 e janeiro a 
dezembro de 2020; 
Ofício Circular Sinpro Goiás N. 126/2021: Trabalho docente durante as férias e suas consequências. 
 

 

AGOSTO 
Publicação: #tbtconquistas – Garantia de bolsas escolares para filhas e filhos de professores e professoras; 
Acordo Coletivo de Reajustamento Salarial celebrado entre Sinpro Goiás e UniAraguaia; 
Nota de apoio à greve dos Servidores Públicos; 
Edital de convocação - Assembleia Geral Ordinária (leitura e votação das peças que compõem o processo de 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2021, instruídas com o Parecer do Conselho Fiscal); 
Sinpro Goiás participa do Lançamento da Conferência Estadual de Educação: Monitoramento do Plano 
Estadual 2022; 
Publicação: #tbtconquistas – Garantia de pagamento de hora-extra por atividades que extrapolem a  carga 
horária contratada; 
Publicação – Dia Internacional da Igualdade Feminina. 

 
 
SETEMBRO 
Nota de repúdio a ataques cometidos em desfavor de uma professora do Colégio Olimpo durante a 
ministração de aula remota; 
Reunião virtual com as/os professoras/es desligadas/os  da Universo; 
Consulta à categoria docente: Aulas híbridas/presenciais no segundo semestre. 
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OUTUBRO 
Publicação – No mês da Professora e do Professor, o Sinpro Goiás conclama toda a sociedade à valorização 
do trabalho docente; 
Campanha – Sinpro na luta com você pela valorização do trabalho docente; 
Comunicado à categoria docente sindicalizada – Não abertura do clube; 
Publicação - SOU PROFESSOR/A E EXIJO RESPEITO! 
Publicação - Homenagem ao Dia do Professor/a; 

 Veiculação de Spot na Rádio Interativa – Homenagem ao Dia do Professor/a;
Entrevista ao jornal Diário de Goiás: "No dia do professor, não basta dar parabéns sem respeitar a liberdade 
de ensino", afirma presidente do Sinpro Goiás; 
Nota Sinpro Goiás - repúdio à postura adotada pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura 
(Universo Goiânia), frente aos docentes demitidos; 
Divulgação: Opnião - Carta da Professora Ivone Costa Reis. 
 

 
NOVEMBRO 
Nota Sinpro Goiás - Vitória da categoria! 86 docentes da Alfa recebem indenização, após ação exitosa do 
Sinpro Goiás; 
I Seminário de Gênero e Etnia do Sinpro Goiás – Professora Ana Maria Carvalho; 
Divulgação – Conselho Estadual da Mulher Lança Campanha 21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra 
a Mulher; 
Divulgação - Contee e Red Estrado lançam pesquisa ‘experiências dos trabalhadores docentes no contexto da 
pandemia’; 
Equipe “Sinpro nas Escolas” volta a realizar visitas (Colégio Ânima e Escola Sossego da Mamãe); 
Nota Sinpro Goiás - Retorno das aulas presenciais com a integralidade dos alunos; 
Nota Sinpro Goiás - Recesso escolar de fim de ano (2021/2022); 
Divulgação - Fórum Goiano de Mulheres realizou live: Trabalhadoras Feministas em defesa da igualdade racial, da vida, 
democracia e do emprego, contra a carestia e a fome! 
Projeto Sinpro na Escola visita o Instituto Maria Auxiliadora; 
Reunião para tratar o reajuste salarial de 2022. 
 
 

DEZEMBRO 
Negociações Já! Docentes do Ensino Superior sem reajuste salarial; 
Reunião com os docentes do Colégio Teo; 
Nota Sinpro Goiás - Recesso de fim de ano (2021/2022); 
Nota de repúdio Fórum Goiano em defesa de direitos, da democracia e soberania; 
Publicação – mensagem de Natal e Ano Novo. 
Publicação – Aniversário de 58 anos do Sinpro Goiás. 
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