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Categoria inicia ano letivo de 2016 
defendendo seus direitos 
e o avanço das conquistas

A categoria inicia o ano letivo de 2016 
se organizando para a luta. E o enfrentamento, 
a partir de agora, é em defesa da Campanha Sa-
larial dos(as) professores(as) e orientadores(as) 
educacionais, dos direitos da classe trabalhado-
ra e o avanço nas conquistas trabalhistas. 

Uma das grandes vitórias da catego-
ria, a Lei nº 5105/13 (Plano de Carreira do 
Magistério Público do DF), sancionada em 
maio de 2013, reestrutura as carreiras dos(as) 
professores(as) com vários benefícios, entre 
eles o reajuste salarial e a incorporação defi-
nitiva da Gratificação de Dedicação Exclusiva 
(TIDEM). A Campanha ainda exige do GDF o 
cumprimento do Plano Distrital de Educação 
(PDE), que tem entre suas metas mais investi-
mento para a escola pública e a valorização da 
carreira magistério. 

É justamente a valorização da carrei-

ra uma das grandes lutas desta categoria. De 
acordo com avaliação da Diretoria Colegiada do 
Sinpro, para que a Meta 17 do PDE seja cumpri-
da, o governo do DF precisará, ainda em 2016, 
iniciar a caminhada que reajusta os salários do 
magistério com a média salarial das carreiras 
de nível superior do Distrito Federal. Isso por-
que, conforme estabelecido no Plano Distrital, 
temos quatro anos para o cumprimento desta 
conquista e, com isto, ano a ano uma nova ava-
liação das médias das carreiras deve ser refeita 
para que o avanço salarial do magistério se con-
cretize na sua totalidade.

A greve feita pela categoria em 
2015 mostrou a força e a unidade dos(as) 
professores(as) e orientadores(as) educa-
cionais pela manutenção de seus direitos e 
pelo respeito às conquistas alcançadas por 
meio da luta. Mesmo com toda esta garra, o 

governo tem descumprido pontos discutidos 
para o encerramento do movimento paredis-
ta. Alguns destes pontos estão parcialmente 
parados, o que demonstra que o governo do 
DF sinaliza com a intenção de fragilizar o con-
junto de direitos da classe trabalhadora. Nos-
sa categoria é forte e exigirá, ponto a ponto, 
o cumprimento dos itens que foram descritos 
pelo próprio governo no documento entregue 
à categoria em 12 de novembro de 2015.

Ao longo dos últimos dez anos esta 
categoria avançou nas conquistas com muita 
organização nas suas campanhas salariais, 
com a construção de três importantes planos 
de carreira. É nesta conjuntura que a unida-
de na luta garantirá os avanços, a manuten-
ção do conjunto de direitos e a continuidade 
das conquistas dos(as) professores(as) e 
orientadores(as) educacionais.



CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

PLENÁRIAS REGIONAIS

Palestra com Gaudêncio Frigotto
21 de março, às 19 horas, na Sede do Sinpro.

Reunião com Orientadores(as) Educacionais
23 de março, às 9h30, na Sede do Sinpro.

Reunião de delegados(as) sindicais
29 de março, às 19 horas, na Sede do Sinpro.

Encontro de Professores(as) readaptados(as)
30 de março, às 8 horas, no auditório da Escola 
Parque 308 Sul

Lançamento da 3ª Edição da Revista da 
Mulher do Sinpro
09 de abril, às 16 horas, na Chácara do Professor

Seminário Saúde do Trabalhador
13 de abril, às 8 horas, no auditório da Escola 
Parque 308 Sul

3ª Corrida e Caminha do Sinpro
17 de abril, às 7h30, no Estacionamento 10 do 
Parque da Cidade

Assembleia geral com compactação
27 de abril, às 14h30, na Praça do Buriti

Eleições Sinpro/DF
18 e 19 de maio de 2016

11 de abril 12 de abril 14 de abril 15 de abril

8h30 e 14h 
Taguatinga
Brazlândia

Samambaia
São Sebastião

8h30 e 14h
Guará

Plano Piloto/Cruzeiro
Santa Maria

8h30 e 14h
Ceilândia

Gama
Recanto das Emas

Sobradinho

8h30 e 14h
Núcleo Bandeirante
Riacho Fundo I e II

Paranoá
Planaltina

19h
Subsede de Taguatinga

19h
Sede do Sinpro

19h
Subsede do Gama

19h 
Subsede Planaltina

Palestra sobre o papel pedagógico 
do professor nesta segunda (21)

O Sinpro realiza no dia 21 de março, a partir das 19 horas, 
uma atividade de abertura do ano letivo pedagógico do Sindicato. 
Será realizada uma palestra/debate com Gaudêncio Frigotto, profes-

em pedagogia, doutor em história, política e sociedade, além de au-
tor de mais de 20 livros. Ele falará sobre o papel pedagógico do(a) 
professor(a) na condição política e social em que o país está inserido 
atualmente.

A palestra será realizada no auditório na Sede do Sinpro (SIG, 
Quadra 6, Lote 2260). A atividade é aberta e não carece de inscrição 
prévia. Participe!

Encontro com professores(as) 
readaptados(as)

A Diretoria Colegiada do Sinpro-DF, por meio da Secretaria 
para Assuntos de Saúde do Trabalhador, promoverá uma reunião com 
todos(as) os(as) professores(as) readaptados(as). A atividade ocorre-
rá no dia 30 de março de 2016, quarta-feira, das 8h às 13h, no audi-
tório da Escola Parque 308 Sul (EQS 307/308, Asa Sul).

De acordo com os diretores da Secretaria para Assuntos de 
Saúde do Sindicato – Maria José Correia Barreto, Gilza Lúcia Camilo 
Ricardo e Manoel Alves da Silva Filho -, no encontro serão debatidos 
temas que giram em torno das condições de trabalho, adoecimento 
da categoria e direitos trabalhistas dos professores readaptados. Para 
tanto, foram convidados a Dra. Graziele Alves Amaral (Doutoranda 
em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações pela UnB) e o 
Dr. Victor Mendonça Neiva (Advogado do Departamento Jurídico da 
Saúde do Sinpro-DF).


