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Professores(as) e orientadores(as) edu-
cacionais, mais uma vez, mostram que 
a luta organizada é indispensável 
para manter direitos e avançar em 

conquistas. Desde a última assembleia da 
categoria, marcada pela representatividade e 
e unidade, o processo de mobilização vem se 
ampliando, e impõe saídas à conjuntura eco-
nômica estruturada, sobretudo, pela gestão 
de governos sem interesse na valorização de 
áreas essenciais para um país democrático, 
entre elas, a educação.

Como resposta à mobilização da categoria, o 
governador do Distrito Federal, Ibaneis Ro-
cha, se reuniu com a comissão de negociação 
do Sinpro-DF no último dia 21 de março. No 
encontro, o chefe do Executivo local indicou 
possibilidade de avanços importantes na 
pauta de reivindicações de professores(as) e 
orientadores(as) educacionais, além de man-
ter vigente processo de negociação pleiteado 
pelo Sinpro-DF.

Como resultado da atuação da Comissão, o go-
vernador se comprometeu a encaminhar à Se-
cretaria de Economia do DF a realização de es-
tudo do impacto financeiro da incorporação da 
Gratificação de Atividade Pedagógica (Gaped) 
ao vencimento. A análise trará os números com 
a incorporação parcial e integral da gratificação.

Durante a reunião com Ibaneis Rocha, a co-
missão de negociação do Sinpro-DF também 
provocou o governador a tomar iniciativas para 
garantir o caráter definitivo do auxílio-saúde. 
Isso porque, pela lei, o auxílio-saúde seria 
suspenso com a implementação do plano de 
saúde dos servidores públicos distritais – GDF 
Saúde –, realizada em 2019, após anos de luta 
do Sinpro-DF e de outras representações do 
funcionalismo público. 

Ainda na reunião, a comissão de negociação 
do Sinpro-DF destacou que o fim do paga-
mento do auxílio-saúde ampliaria a perda sa-
larial imposta à categoria, registrada em 49%, 
se considerada a inflação pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor). Diante 
dos argumentos apresentados, Ibaneis disse 
que analisará a possibilidade de encaminhar 
projeto de lei à Câmara Legislativa do DF para 
resolver a fragilidade do benefício.

Outro ponto cobrado pela comissão de ne-
gociação do Sinpro-DF na reunião do último 
dia 21 de março foi a ampliação do plano de 
saúde do funcionalismo público do DF, GDF 
Saúde, para abrangência nacional, sem o au-

mento das mensalidades. O governador infor-
mou que já autorizou o atendimento do pleito 
ainda neste primeiro semestre.

Nova reunião da comissão de negociação 
do Sinpro-DF com o governador Ibaneis 
Rocha será realizada na próxima semana.

Os encaminhamentos anunciados até agora indi-
cam que professores(as) e orientadores(as) educa-
cionais da rede pública de ensino estão no caminho 
certo. Entretanto, ainda não são suficientes para 
que se arrefeça a luta. Ao contrário, é essencial 
que a mobilização seja intensificada para 
que consigamos avançar na valorização do 
magistério público e da educação.

Reforço da mobilização
é definitivo para avanço
das reivindicações



ABRIL

Dia 2 (sábado)
Oficina sobre direito ao corpo e direitos reprodutivos 
Local: Chácara do Professor

Dia 9 de abril (sábado) - Bolsonaro Nunca Mais! 
Atos públicos contra o aumento nos preços dos 
combustíveis e gás.

Dia 18 (segunda)
Lançamento do Coletivo LGBTQIA+ do Sinpro-DF
Local/Data: Sinpro-DF (SIG), às 19h

Calendário de lutas

Dia 30 (sábado)
VII CORRIDA DO SINPRO
Inscrições: até 19 de abril

Dia 29 (sexta-feira)

2ª CONFERÊNCIA DISTRITAL POPULAR DE EDUCAÇÃO 
MELQUISEDEK GARCIA – CONAPE

Inscrições: de 24 de março a 22 de abril | A assembleia desta 
quinta (24) oferece espaço de inscrição para a 2ª Conape

Local: Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 
Educação (EAPE), na SGAS 907 (907 Sul)

29 de março (terça-feira)
Plano Piloto | Turnos matutino e vespertino

30 março (quarta-feira)
Plano Piloto | Turno matutino
Guará/Estrutural | Turno vespertino

31 de março (quinta-feira)
Ceilândia | Turnos matutino e vespertino

5 de abril (terça-feira)
Ceilândia | Turno matutino
Brazlândia | Turno vespertino

6 de abril (quarta-feira)
Taguatinga | Turnos matutino e vespertino

7 de abril (quinta-feira)
Planaltina | Turnos matutino e vespertino

12 de abril (terça-feira)
Gama | Turnos matutino e vespertino

13 de abril (quarta-feira)
Samambaia | Turnos matutino e vespertino

14 de abril (quinta-feira)
Sobradinho | Turno matutino
Paranoá e Itapoã | Turno vespertino

19 de abril (terça-feira)
Riacho Fundo I e II, Núcleo Bandeirante
e Candangolândia | Turno matutino
São Sebastião | Turno vespertino

20 de abril (quarta-feira)
Recanto das Emas | Turno matutino
Santa Maria | Turno vespertino

Visitas às escolas para discutir os 
rumos da luta da categoria

MARÇO/ABRIL

SINPRO NAS CIDADES

ASSEMBLEIA GERAL
COM PARALISAÇÃO

Caso necessário, a assembleia poderá ser antecipada

Dia 27 (quarta-feira)


