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MOBILIZAÇÃO TOTAL PARA GARANTIR CONQUISTAS 
A enrolação e falta de respeito continuam. Apesar das solicitações do Sinpro,  não houve nenhuma reunião com o GDF 

para discutir a nossa pauta de reivindicações. Isso denota o descaso do governo Agnelo em relação aos educadores e por isso a 
resposta que daremos é intensificar a mobilização para exigir que o governador cumpra o que prometeu em campanha:  
valorizar a categoria e buscar, nos quatros anos de seu governo, corrigir a distorção existente hoje, pois continuamos a ser uma 
das categorias de nível superior com menor remuneração. E a proposta apresentada no dia 8 de outubro nem de longe atende 
ao compromisso assumido pelo governador com a categoria.  

Esse compromisso jamais poderá ser honrado se Agnelo não fizer uma proposta diferente da apresentada. Ela prevê a 
incorporação da Tidem a partir de setembro de 2013, mas o reajuste, no caso, representaria pouco mais de 2% ao ano, ou seja, 
estaríamos totalmente distantes da possibilidade de conquistar a isonomia, e, pior, perderíamos poder aquisitivo, já que esse 
reajuste é menor que a inflação estimada para o período. 

Para garantir nossos direitos e reivindicações não há outra fórmula: teremos que demonstrar toda nossa disposição de 
luta e dizer não à falta de respeito. Reunida ontem, a diretoria do Sinpro avaliou que o embate deverá começar pela definição 
do Orçamento de 2013, pois a área financeira já anunciou que não há previsão de reajuste para o funcionalismo para o ano que 
vem.  Se governar é eleger prioridades, parece que esse governo já elegeu a sua: fazer como os governos anteriores e encher a 
cidade de obras para que as pessoas tenham a ilusão de que se faz algo, quando na verdade os serviços públicos essenciais 
como Educação, Saúde, Segurança e Transporte, que realmente importam para o cidadão, continuarão em estado de penúria. 

No último fim de semana ocorreu uma reunião do Fórum dos Servidores Públicos, formado por sindicatos de servidores 
públicos e da CUT-DF.  De maneira geral, todas as categorias fizeram muitas críticas à forma como o governo Agnelo está 
conduzindo as negociações com os servidores, descumprindo acordos e se recusando a discutir seriamente o remanejamento de 
recursos que viabilizem o atendimento às reivindicações salariais das categorias. Houve um entendimento consensual de que a 
única forma de quebrar a intransigência do governo é organizar uma mobilização conjunta para fortalecermos nossas lutas. 

O orçamento de 2013 começará a ser analisado na primeira quinzena de dezembro e estaremos presentes na Câmara 
Legislativa para garantir que os recursos destinados à Educação sejam aumentados, em especial aqueles destinados ao 
pagamento de pessoal. Por isso marcamos nossa próxima assembleia para o dia 12 de dezembro, quarta-feira, no pátio central 
da Câmara Legislativa, às 14h30. Mas alertamos que a categoria deve ficar atenta, pois como o cronograma de votação ainda 
não foi definido, podemos convocar a qualquer momento um esforço concentrado na CLDF para convencer os parlamentares a 
remanejar recursos para garantir aumento salarial. 

Também retomaremos o contato com os parlamentares, a OAB e a UnB, que acompanharam e referendaram o acordo 
que possibilitou o fim da nossa greve e esclarecer sobre o andamento do cumprimento do acertado com o GDF. Outra frente de 
esclarecimento será junto à comunidade escolar para explicar que o Governo Agnelo não tem cumprido o acordado com a 
categoria. 

Tudo o que exigimos é que se honre a palavra e o documento assinado em mesa de negociação. Mais uma vez teremos 
que nos preparar bastante para enfrentar os desafios e fazer valer os nossos direitos. Preparar a luta para arrancarmos com a 
nossa mobilização o respeito que merecemos.  

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO 

DIA 12/12 – ASSEMBLEIA GERAL ÀS 14H30, NO PÁTIO DA CÂMARA LEGISLATIVA, COM COMPACTAÇÃO DE HORÁRIO. 

SEGUNDA EDIÇÃO DO “OUTRAS PAUTAS” FESTA DOS APOSENTADO 
Realizaremos no dia 6 de novembro, no Teatro da Escola 
Parque da 308 Sul, às 19h30, a segunda edição do espaço de 
debates “Outras Pautas”. Dessa vez o tema será a Reforma 
Política e contará com a participação de José Antônio Moroni, 
filósofo e membro do Inesc, com a mediação do jornalista 
Beto Almeida.  Participe!  

Além dos encontros regionais que estamos fazendo em várias 
locais para reunir os/as companheiros/as aposentados/as, 
vem aí o Baile dos Aposentados, no dia 23 de novembro, às 
21h, no Minas Brasília Tênis Clube. O Sinpro enviou cartas 
para todas e todos explicando como participar. Os ingressos 
poderão ser retirados na sede e subsedes do Sindicato.  
Compareça! 


