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IntensIfIcar a mobIlIzação para 
garantIr avanços

Todas as conquistas da nossa categoria sempre 
vieram com muita luta! É nossa força e união que 
nos move e é com essa disposição que devemos 

agora intensificar a mobilização para garantir avanços 
rumo à isonomia. Na última reunião de negociação, 
realizada na tarde da última terça-feira, 5, o gover-
no reafirmou a proposta apresentada anteriormente, 
sem apresentar nenhum avanço em relação aos pon-
tos elencados pela comissão do Sinpro. E por sua vez 
a comissão reiterou suas considerações divergentes a 
respeito da proposta. 

Mesmo reconhecendo que houve avanço em rela-
ção à proposta feita no ano passado, há a clareza de 
que ela  não possibilitará construir a isonomia nos pró-
ximos anos, já que o percentual de reajuste na tabela 
fica muito aquém do ganho real necessário para dimi-
nuir a distância entre os nossos salários e de outras ca-
tegorias de nível superior na estrutura do GDF. 

Por isso, reunida no dia de ontem, a diretoria co-
legiada do Sinpro avaliou que apesar de avançar em 
pontos importantes para a categoria, como a incorpo-

ração da Tidem, a proposta é insuficiente. No final da 
tarde o governo fez um contato para marcar nova ro-
dada de negociação no dia 13 de março às 15h quan-
do esperamos que o governo realmente faça uma 
proposta que venha no sentido de avançar no atendi-
mento das nossas reivindicações.

Realizaremos assembleias regionais nos dias 14 e 15 
de março, e cabe a cada um de nós se responsabilizar 
pelo sucesso da nossa luta! Um movimento se constrói 
com a garra e o comprometimento de todos! Todos à 
luta, porque só assim garantiremos conquistas!

Calendário de Mobilização 

dias 14 e 15 de março
• Assembleias regionais 
(fique atento para horários e locais que serão divulga-
dos no site do Sinpro).

dia 21 de março  
Às 9h30, com paralisação, na Praça do Buriti.

Neste mês desejamos construir o debate sobre o papel da mu-
lher na sociedade, na educação, na história, na política, na cultura e 
no trabalho, além de apontar elementos para a reflexão e o desen-
volvimento de atividades pedagógicas que visem desconstruir o 
sexismo na escola, enfrentar a violência, repensar as relações numa 
perspectiva de igualdade, destacar a luta das mulheres e contribuir 
para avanços na superação da desigualdade de gênero.

Agora é a sua vez! Queremos ver e divulgar a ação pedagógi-
ca que você desenvolve com seus alunos e alunas para a Campa-
nha “Igualdade se planta na escola”.

A tenda da Secretaria de Mulheres colhe registros e disponibi-
liza material específico para as diversas temáticas a serem desen-
volvidas para a construção desse debate através do seu trabalho. 

Março de Luta inicia com a Campanha 
“Igualdade se planta na escola”

Trouxemos para a assembleia de hoje alguns cartazes com 
frases de efeito e disponibilizamos uma equipe para fotografar 
as pessoas empunhando esses dizeres para que as mulheres e 
homens de nossa categoria retratem as bandeiras na luta por 
igualdade.

Após a foto cada pessoa fotografada registrará seus dados 
para receber a imagem nas redes sociais. A equipe da Campanha 
Sinpro postará a imagem no Facebook com marcações das/dos 
participantes para curtidas, comentários e compartilhamentos. 

Participe! Procure na assembleia a equipe para registrar sua 
luta por igualdade.

Nossa luta nas redes sociais

Em abril, após registro dos trabalhos pedagógicos desenvol-
vidos na perspectiva da igualdade de gênero, realizaremos o IV 
Encontro de Mulheres Educadoras: Igualdade se planta na escola. 
Esse encontro tem como objetivo discutir as políticas de gênero 
no movimento sindical, as construções dessas políticas no Sinpro-
-DF e as práticas nas escolas que visem a igualdade de gênero.

Será dia 26 de abril, na Chácara d@ Professor@.
Em breve divulgaremos as inscrições na página do Sinpro. 

Participe!

IV Encontro de Mulheres Educadoras

A CUT-DF convida as trabalhadoras a participar do seminá-
rio “Trilhando caminhos rumo à paridade na CUT”, que será re-
alizado nos dia 8 e 9 de março para marcar o Dia Internacional 
da Mulher. O debate será aberto nesta sexta-feira, às 19h, com 
a conferência “As mulheres nos espaços de poder – Desafios do 
Brasil” e prosseguirá no sábado (9) com uma roda de estudos so-
bre as mulheres: trabalho, reprodução e espaços de poder. O Se-
minário ocorrerá no auditório do Sindicato dos Jornalistas (SIG 
Quadra 2, lotes 420, 430 e 440,  edifício City Office). Participe!

Seminário da CUT sobre mulheres e 
espaço de poder

8 de MARÇO
dia Internacional da Mulher



www.sinprodf.org.br

Para marcar os 34 anos de aniversário do Sinpro 
promoveremos uma grande festa na Chácara do Pro-
fessor, a partir das 16h do dia 16 de março, sábado. 
Todas e todos estão convidadas/os a participar do 
evento que reunirá atrações como o grupo de per-
cussão Maria Vai Casoutras, a dupla sertaneja Pedro 
Paulo e Matheus, a banda Brazilian Blues Band e a 
MPB de Humberto Fernandes. Para ingressar na fes-
ta o/a professor/a deve apresentar sua carteirinha de 
sindicalizado ou contracheque. Todas as pessoas que 
estiverem acompanhando o sindicalizado em seu ve-
ículo terão acesso à festa. Alimentos e bebidas serão 
vendidos no local. Vamos lá! Temos todos os motivos 
para comemorar a construção de um dos maiores 
sindicatos do país, afinal fomos nós que construímos 
essa entidade!

Reunida na manhã do sábado, 2 de março 
de 2013, a categoria elegeu a  comissão 
eleitoral que conduzirá o processo de 

eleição para a diretoria o Sindicato dos Profes-
sores no DF.  As eleições serão realizadas nos 
dias 15 e 16 de maio de 2013 e as chapas po-
derão se inscrever do dia 18 de março a 15 de 
abril de 2013. A partir da data de início das ins-
crições (18 de março) a Comissão manterá uma 
secretaria na sede do Sinpro para receber os 
registros de chapa ou dirimir possíveis dúvidas.

Em cumprimento ao que determina o esta-
tuto da entidade, os cinco primeiros colocados 
na referida eleição serão os membros da co-
missão eleitoral. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3343-4204. Confira ao 
lado o resultado da eleição:

Nome Votos
Sebastião Honório 449
Rodrigo de Paula 441
César Santos 446
Maristela Andrade 440
Klecius  Oliveira 440
Raimundo Nonato 61
Mª das Mercês Miranda 59
Cristiano Lucas 57
Márcio 56
Silvio Soares Filho 56
Silvana 03
Nulos 19
Brancos 01

O compositor Guillermo Hernando, do Rio de Ja-
neiro, realizará o workshop “A Música Clássica e a 
Educação” para professores, em Brasília, no dia 25 de 
março, às 18h30, no auditório da sede do Sinpro. O 
objetivo do workshop é aumentar o repertório  dos 
professores em relação à música clássica, visando 
criar um trânsito mais fluente entre a música (e a arte, 
em geral) e as áreas tradicionais da educação brasilei-
ra. Antes ele ministrará uma oficina dirigida a alunos 
do Ensino Fundamental séries finais e Ensino Médio. 
Informações e inscrições: Profª Jeorgenete Lima, pelo 
telefone 8118-6235.

ATençãO, APOSenTADOS/AS!

A Secretaria de educação informou ao Sinpro que os informes de rendimentos para 
a declaração do Imposto de Renda das professoras e professores aposentadas/os serão 

enviados pelo correio na próxima semana.

Festa no dia 16 marcará 
aniversário do Sinpro

assembleia elege comissão eleitoral

Workshop A Música Clássica 
e a Educação 


