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SEM EXPRESSÃO
NÃO HÁ EDUCAÇÃO!
NÃO À LEI DA MORDAÇA. MORDAÇA É GOLPE!

Nenhum direito 
a menos!!!

Em meio a toda turbulência 
política vivenciada no Brasil, com o 
desrespeito à democracia e ao estado 
de direito, os(as) trabalhadores(as) 
têm pela frente uma agenda repleta 
de projetos que visam a retirada de 
direitos. É nesta conjuntura que estu-
dantes, mulheres, intelectuais, artistas 
e trabalhadores(as) não reconhecem 
o governo de Michel Temer (PMDB) 
e repudiam as medidas e políticas de 
ataque aos direitos sociais, previden-
ciários e trabalhistas, de entrega de 
nossos recursos econômicos e natu-
rais para as multinacionais, notada-
mente no caso do Pré-sal. 

Um dos ataques planejados 
pelo governo Temer é o da Reforma 
da Previdência, que propõem o fi m 
da paridade entre os servidores ati-
vos e aposentados, levando ao des-
monte da Seguridade Social do país, 
considerada a mais bem elaborada 
e à frente do seu tempo. Um exem-
plo das propostas que promoverão 
o desmonte do sistema e a supres-
são de direitos conquistados dos tra-

balhadores é o aumento do tempo 
de contribuição e o fi m dos regimes 
especiais, que atingem  fortemente 
o magistério.

Constam ainda no pacote de 
maldades do desgoverno de Temer a 
PEC 241 (trata da limitação dos gas-
tos públicos); do PLP 257/PLC 54 (visa 
a não realização de concursos públicos 
por dois anos e a não criação de car-
gos e funções ou alteração da estru-
tura de carreiras); do PL 4567 (retira 
recursos do pré-sal que seriam utiliza-
dos nas áreas da Educação e Saúde); e 
o desrespeito à Lei Nacional do Piso do 
Magistério (Lei 11.738). 

No Distrito Federal o cenário 
é extremamente grave, exigindo da 
categoria uma postura corajosa para 
que direitos não sejam retirados e que 
avanços não sejam impedidos. Será 
um momento para lutarmos e exigir-
mos o cumprimento de vários direitos 
que estão sendo desrespeitados pelo 
Governo do Distrito Federal. 

O governo Rollemberg comete 
uma série de ilegalidades e tem des-

cumprido a Lei ao não pagar vários 
direitos dos(as) professores(as) e 
orientadores(as) educacionais, tais 
como o reajuste do auxílio-alimen-
tação, o reajuste do nosso Plano de 
Carreira e o pagamento da pecúnia 
da licença-prêmio dos aposentados. 
Além de descumprir estes pontos, o 
governo compromete a qualidade 
da educação do DF ao não contratar 
o número de professores e orienta-
dores necessários para que tenhamos 
uma educação pública de qualidade. O 
sucateamento da educação tem como 
objetivo entregar a educação pública 
para as Organizações Sociais. A cate-
goria não vai permitir que isto se con-
cretize na educação do DF, que é refe-
rência para a educação pública do 
nosso país.

É diante de todo este cená-
rio que os(as) professores(as) e 
orientadores(as) educacionais pre-
cisam se unir e avançar na luta para 
que todos os direitos conquistados 
sejam respeitados. Nenhum direito 
a menos!!!



CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

- 24/09: Reunião do Coletivo de Mulheres do Sinpro, às 8h30, na 
sede do sindicato;

- 27/09: Ato público pela descentralização e humanização nos 
Procedimentos Médico-Periciais, às 14h, na SUBSAUDE (Setor 
Comercial Sul – Quadra 9); 

- 28/09: Ato público contra o fechamento de escolas classe de 
Ceilândia. O Ato será às 9h, em frente à Regional de Ensino; 

- 30/09: Audiência Pública sobre a PEC 241 na CLDF, às 15h;

- 01/10: 1º Encontro de Formação Continuada Modular, no Espaço 
Educador Chico Mendes (Chácara do Professor); 

- 07/10: Prazo final de entrega dos trabalhos para participar do 
VII Concurso de Redação e Desenho do Sinpro-DF, que este ano 
traz como tema: Eu, a educação e a democracia transformamos o 
mundo?

- 21 e 22/10: Seminário sobre as reformas no ensino médio;

- 28/10: Dia de repúdio ao massacre do Eixão Sul. 

- 10/11: Assembleia geral com paralisação, às 
9h30, na praça do Buriti. 

DEBATES NAS REGIONAIS - DELEGACIA SINDICAL

27/09 – Santa Maria – CEE – 9h30 e 14h30

29/09 – Ceilândia – EP – 19h

04/10 – Gama – Subsede do Sinpro – 19 horas

06/10 – Paranoá – CEF 01

18/10 – Planaltina – Subsede do Sinpro – 19 horas

20/10 – Plano Piloto/Cruzeiro – Sede do Sinpro – 19 horas

25/10 – São Sebastião – CAIC UNESCO – 19 horas

27/10 – Núcleo Bandeirante/Candangolândia/Riacho Fundo – a definir

08/11 – Recanto das Emas – CEF 804 – 19 horas

10/11 – Samambaia – CED 304 – 19 horas

17/11 –  Sobradinho – CEF 05 – 19 horas

Nas regionais do Guará, Brazlândia e Taguatinga, 
os debates já aconteceram.


