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A nossa categoria precisa finalizar o 
ano de 2019 e iniciar o de 2020 em 
estado de greve para intensificar a 
luta contra o aprofundamento dos 
ataques à educação, a nossa carreira, 

aos serviços públicos e à destruição total do Es-
tado de bem-estar social. Os ataques a direitos 
e aos serviços públicos são diários e no ano que 
vem não será diferente.

Será um ano de aprofundamento de 
reformas, como a da Previdência (PEC Paralela) 
e a reforma administrativa, que prevê a redução 
da jornada de trabalho com redução salarial, 
congelamento da carreira. Também será o apro-
fundamento da reforma trabalhista, por meio da 
MP 905/2019, que já está em vigor e que auto-
riza o trabalho aos domingos para professores.

Nesta Assembleia Geral Extraordinária 
é fundamental a nossa adesão ao calendário de 
lutas nacionais e locais, gerais e específicas de 
nossa categoria e de outras que contam com a 
nossa participação no ano que vem. Precisamos 
estar unidos(as) às outras categorias que tam-
bém lutam contra a precarização do trabalho e 
a privatização de direitos sociais e fundamentais. 
Somente com unidade na luta conquistamos 
direitos novos e asseguramos os que já existem.

Entendemos que as reuniões realiza-
das na semana passada e nesta semana com 
a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) 
e com o Governo do Distrito Federal (GDF) fo-
ram a culminância de quase todas as nossas 
atividades desenvolvidas nas mesas de nego-
ciações e em encontros com parlamentares e 

governo este ano, mas, também, são o início 
da nossa Campanha Salarial de 2020.

Como ocorre todo ano, o Sinpro-DF 
organizou a luta para garantir a negociação 
do reajuste salarial no próximo ano e outras 
conquistas trabalhistas. Primeiramente, an-
gariou a derrubada do veto do governador e, 
depois, buscou negociar com parlamentares a 
apresentação de emendas que garantam pelo 
menos uma rubrica no Orçamento de 2020 que 
assegure a previsão do reajuste na LOA 2020.

Conseguiu derrubar o Projeto de Lei 
(PL) 689/2019, o PL da Terceirização, que ins-
tituía a terceirização das atividades-fim em 
todas as áreas do serviço público no Distrito 
Federal. Uma articulação dos sindicatos do fun-
cionalismo conseguiu, nesta semana, derrubar, 
em reunião do Colégio de Líderes da CLDF este 
projeto do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Nas negociações ocorridas esta sema-
na na CLDF, o Sinpro-DF conseguiu assegurar 
com vários parlamentares e com o presidente 
da Casa Legislativa, deputado distrital Rafael 
Prudente (MDB), o compromisso de pôr em vo-
tação o veto do governador à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e garantir, na LOA 2020, 
uma ou mais rubricas orçamentárias destina-
das ao reajuste dos salários dos servidores pú-
blicos do DF, congelados desde 2015.

Em conversa com o presidente da Co-
missão de Economia, Orçamento e Finanças 
(Ceof) da CLDF, Agaciel Maia (PL), o sindicato 
conseguiu que o deputado assumisse o com-
promisso de apresentar uma emenda a fim de 
garantir uma rubrica no Orçamento destinada 
aos reajustes dos(as) professores(as) e orienta-
dores(as) educacionais na LOA do ano que vem.

A categoria terá de acompanhar o pas-
so a passo e o dia a dia dessa tramitação para 
enfrentar o desafio de derrubar decisões já to-
madas pelo governo Ibaneis e obter a certeza 
do reajuste salarial no próximo ano.

Por isso, é preciso que a categoria esteja 
atenta para as convocações do Sinpro-DF e parti-
cipar, no dia da votação da derrubada do veto, na 
CLDF. Também estar presente no dia da votação, 
em Plenário, da LOA. Precisamos estar firmes, 
unidos(as) e com participação presencial intensa 
nas lutas de nossa classe. Somente com partici-
pação e unidade poderemos vencer os ataques à 
educação, aos nossos direitos e ao nosso sindica-
to. Participe! Venha para o Sinpro-DF! 
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CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO
NOVEMBRO
28 de novembro – Debate: O Legado de Fidel – 60 anos de diplomacia. 19h Auditório da CUT -DF
29 de novembro – Prosas da Diversidade – 19h no Sinpro  
29 de novembro – Seminário Gênero e Violência 17h no Auditório Esperança Garcia -  UnB 
30 de novembro – Seminário Gênero e Violência 8h30 às 18h – Auditório Esperança Garcia - UnB

DEZEMBRO
10 a 13 de dezembro -  Acompanhar a votação do PPA (Plano Plurianual) e a da LOA 2020 (Lei Orçamentária Anual) 
12/12 – Assembleia de Previsão Orçamentária Sinpro  - 18h30
13 /12 -  Ato construído pela 1ª Assembleia Popular do DF, 16h no gramado ao lado da Rodoviária

FEVEREIRO  
3 a 7 de fevereiro -Semana Pedagógica nas escolas – O SINPRO na Semana Pedagógica- Gestão Democrática, Militarização, OS, 
Reforma da Previdência, FUNDEB, Reforma Administrativa, Valorização do Serviço Público
10 a 14 de fevereiro – Semana Pedagógica do Sinpro
Dia 19 /02  – Eleição do Delegado Sindical 
O SINPRO na Semana Pedagógica- Gestão Democrática, Militarização, OS, Reforma da Previdência, FUNDEB, Reforma Adminis-
trativa, Valorização do Serviço Público

 ASSEMBLEIAS REGIONAIS -  
18/02  TERÇA Gama, Paranoá e Samambaia
20/02  QUINTA Recanto das Emas e Sobradinho
03/03 TERÇA Taguatinga , Santa Maria e Planaltina
05/03 QUINTA Núcleo Bandeirante  e São Sebastião 
10/03 TERÇA Plano Piloto, Brazlândia 
12/03 QUINTA Ceilândia , Guará 

MARÇO 
Dia 08 de Março (domingo) – Ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres
Dia 14/03 – Corrida do Sinpro
Dia 18/ 03  – Dia de Greve Nacional em Defesa do Serviço Público – 

ABRIL
Dia 07 – terça -Próxima assembleia


