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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

7 A 9 DE JULHO DE 2022

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

O 12º Congresso de Trabalhadoras(es) em 
Educação ocorre no momento em que cres-
ce a esperança de lutar por um Brasil me-
lhor. Por isso, o evento traz como tema cen-

tral a afirmativa: Um Outro Brasil é Possível!Um Outro Brasil é Possível! 

Em 2016, o povo brasileiro foi vítima do golpe par-
lamentar-jurídico-midiático que destituiu injusta-

mente a presidenta Dilma Rousseff e resultou na 
retirada de direitos do povo brasileiro, com projetos 
como a Emenda Constitucional 95 – que estabelece 
teto de gastos para áreas sociais – e a famigerada 
reforma trabalhista. O mesmo golpe impediu Luiz 
Inácio Lula da Silva de participar da disputa eleitoral 
de 2018 e pavimentou a chegada de Jair Bolsonaro 
à Presidência da República.

Perseverante, o povo brasileiro não aceita os retro-
cessos impostos e luta para reestabelecer os direi-
tos sociais e a democracia; para manter as riquezas 

naturais; para romper com projetos antieducação 
como o Escola sem Partido, a educação domici-
liar (homeschooling), a Reforma do Ensino Mé-

dio e as alterações na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

A mesma linha política do governo fede-
ral, de destruição do Estado de direito e 
de retrocesso, é adotada no DF. Mas a 
esperança de dias melhores também 
paira por aqui, sentimento esse gerado, 
também, pela indignação ao ver e viver a 

má gestão do governador Ibaneis Rocha 
e suas consequências. 

Em menos de quatro anos, a população do 
DF sofreu com a política privatista que entre-

gou a CEB à iniciativa privada e aumentou a ta-
rifa de energia elétrica; com o desmonte da saúde 

pública; com o abandono da educação; com a fome, 
a miséria e o desemprego. Tudo isso agravado pela 
indisposição do GDF em dialogar com os setores re-
presentativos da sociedade civil.

Hoje, no DF, vivemos o retrocesso de escolas sem 
professores (as), estudantes com deficiência 

sem monitores, salas de aulas superlota-
das. Sem falar no congelamento sala-

rial de sete anos para professores(as) 
e orientadores(as) educacionais e a 

ausência de concurso público para 
o magistério. 

Para organizar a luta da cate-
goria para o próximo período, 
o Sinpro-DF convoca todos e 
todas para o 12º Congresso 
das(os) Trabalhadoras(es) em 
Educação. O objetivo é, a partir 
de discussões amplas com a 
base e de forma conjunta, ela-
borar um plano de lutas consis-
tente para enfrentar os ataques 
à educação e à classe traba-
lhadora. A educação resiste!

Tudo sobre oTudo sobre o
12º Congresso de 12º Congresso de 
Trabalhadoras (es) Trabalhadoras (es) 
em Educação,em Educação,
no QR code abaixo.no QR code abaixo.



Sinpro-DF(sede): 
SIG , Quadra 6, lote nº 2260, Brasília-DF
Tel.: 3343-4200 / Fax: 3343-4207
E-mail: imprensa@sinprodf.org.br

Secretaria de Imprensa:
Cleber Ribeiro Soares , Samuel Fernandes
e Letícia Montandon (Coordenadora)

Jornalistas:
Alessandra Terribili, Carla Lisboa, Letícia Sallorenzo, 
Luis Ricardo Machado, Vanessa Galassi

Diagramação: 
Eduardo G. Antero

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

Confira a programação do 12º Congresso de Trabalhadores(as) em Educação

INSCRIÇÕES DE TESES E RESOLUÇÕES

1 – Delegados(as) natos(as): diretores(as) do Sinpro.

1.1 – Todos(as) os(as) professores(as) dirigentes que 
fazem parte de entidades nas quais o Sinpro é filiado 
são delegados(as) natos(as). 

2 – Professores(as) aposentados(as) terão garantidas 70 vagas.

3 – Delegados(as) sindicais que comprovem sua eleição 
por meio de Ata atualizada (2022) terão a sua participação 
garantida, sem levar em consideração o número de delega-
dos(as) a que cada escola tem direito. 

3.1 – Escolas com até trinta (30) professores(as) têm 
direito a uma (01) vaga de delegado(a);

 3.2 – Escolas que tenham de 31 a 150 professores(as) 
têm direito a duas (02) vagas de delegado(a);

 3.3 – Escolas com mais de 150 professores(as) têm 
direito a três (03) vagas de delegado(a);

 3.4 – Duas (02) vagas de delegado(a) para orienta-
dores(as) por cada Coordenação Regional de Ensino 
(CRE). Os(as) orientadores(as) deverão ser indica-
dos(as) pelo coletivo de suas respectivas regionais, 
com registro em Ata;

3.5 – Uma (01) vaga de delegado(a) para professor(a) 
por cada Coordenação Regional de Ensino (CRE); 

3.6 – Uma (01) vaga de delegado(a) para a Sede I da 
Secretaria de Educação e uma (01) vaga de delega-
do(a) para a Sede II da Secretaria de Educação; 

3.7 – Três (03) vagas de delegados(as) para a Escola 
de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação 
(EAPE), sendo uma vaga para delegado(a) nato(a); 

3.8 - Os casos de desistência dos(as) delegados(as) 
deverão, obrigatoriamente, estar registrados em ata.

Observações: 

1 – A eleição dos(as) delegados(as) ao Congresso deverá 
ser registrada em Ata Simplificada e entregue em mãos 
na sede e/ou subsedes do Sinpro-DF, ou ainda pelo email: 
joelma@sinprodf.org. br até o dia 30 de junho de 2022. 

2 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Orga-
nizadora do 12° Congresso. 

4 – Todo e qualquer delegado(a) deve ser sindicalizado(a) no 
Sinpro-DF.

O prazo para a inscrição de teses e resoluções se encerra no 
dia 27 de junho. A decisão foi realizada em assembleia geral 
realizada dia 1º de junho. As teses e/ou resoluções devem 
abordar um ou todos os temas do Congresso. São eles: 

• Conjunturas internacional, nacional e local

• Defesa da Educação Pública, Gratuita, de Qualidade, 
Laica e Socialmente Referenciada

• Organização e Estrutura Sindical

• Plano de Lutas 

A tese de cada tema deverá ter, no máximo, cinco mil carac-
teres, já contados os espaços.

Escolas que desejarem se inscrever para apresentar projetos 
em forma de painel devem enviá-los até dia 30 de junho.

Dia 7/7 (quinta-feira)

A partir das 16h - Credenciamento 

19h – Solenidade de abertura
Apresentação cultural com Tambor de Crioula 

19h15 – Mesa de abertura 
Participações: Sinpro-DF, CNTE, CUT, MST, Ubes, CONTEE

Hino Nacional com Myrlla Muniz

19h45 – Mesa: Um novo Brasil é possível!
Palestrante: Márcio Pochmann

21h – Leitura e aprovação do Regimento Interno

22h – Encerramento 
Coquetel e exposições artísticas

Dia 8/7 (sexta-feira)                                                                      

8h às 8h30 – Apresentação e Defesa de Teses

8h30 às 10h – Análise de conjuntura internacional, nacional e local
Palestrantes: Antônio Lisboa, Ana Prestes, Gabriel Magno e Rosilene Corrêa

10h às 12h – Mesa: Desafios da Educação Pública
Palestrantes: Carlos Abicalil e Edileuza Fernandes Silva

12h – Encerramento do credenciamento

12h30 – Almoço

14h às 16h – Mesa:  Educação laica e diversidade religiosa versus versus 
fundamentalismo religioso
Palestrantes: Pastor Ariovaldo, Kota Mulanji e Padre Júlio Lancellotti

16h – Intervalo

16h30 – Mesa: A Tragédia da Fome - A Soberania do Brasil em Questão
Palestrantes: Frei Betto e deputada distrital Arlete Sampaio 

19h30 – Posse da Diretoria Colegiada gestão 2022/2025 
Presença de representantes de entidades sindicais e populares e do 
deputado distrital Chico Vigilante, representando a CLDF

22h – Encerramento 
Coquetel e apresentação da DJ Jú Pagu

9/7 (sábado)

13h30 – Mesa: Cultura e Direitos Humanos no enfrentamento ao fascismo
Palestrantes: Preta Ferreira, ex-ministro da Cultura Juca Ferreira e de-
putada federal Erika Kokay 

16h - Intervalo

16h30 – Mesa: Desafios da Classe Trabalhadora Diante das Mudanças 
no Mundo do Trabalho
Palestrantes: Antônio Lisboa e Meg Guimarães

18h30 – Plenária final - Plano de Lutas e Organização Sindical

20h – Encerramento

ACESSO 
O acesso ao local do 12º CTE se dará 
mediante apresentação obrigatória 
do crachá de identificação que os(as) 
delegados(as) receberão no momento 
do credenciamento. Mais informações 
pelo telefone 3343-4209. 

EXPOSIÇÃO
O Sinpro selecionará educadores(as) 
que tenham trabalhos de artes para 
expor durante o 12º CTE. Não é exigido 
que o material se atenha a um tema 
específico. As imagens dos trabalhos 
podem ser enviadas até 4 de julho para 
o e-mail joelma@sinprodf.org.br.

ARTE E CULTURA 

O 12º CTE disponibilizará estandes para 
exposição de livros, revistas, trabalhos 
científicos, poesias e muito mais. 
Professoras(es) e orientadoras(es) 
educacionais que quiserem expor 
seus trabalhos deverão se inscrever 
previamente pelo telefone 3343-4209.

DE OLHO NOS GT’s
Antes da realização do 12º Congresso de 
Trabalhadores(as) em Educação, serão 
realizados grupos de trabalho para pavi-
mentar os debates do encontro de educa-
dores(as). Os GT’s se debruçarão sobre 
três temáticas: política educacional com 
foco na educação inclusiva; raça e sexua-
lidade; e meio ambiente.

A partir dos debates, os GT’s formularão 
resoluções ao 12º CTE. O envio deverá 
ser feito à Comissão Coordenadora do 
Congresso até dia 27 de junho. 

A data de realização dos debates será 
publicada no site do Sinpro-DF 
(www.sinprodf.org.br), que reserva aba 
exclusiva para o 12º CTE. 

BRINQUEDOTECA

O 12º CTE oferecerá brinquedoteca 
para crianças menores de sete anos. 
O espaço será supervisionado por 
monitores(as). A necessidade de 
utilização do espaço deverá ser 
informada pelo pai, mãe ou responsável 
na ficha de inscrição. A brinquedoteca 
funcionará todos os dias do Congresso 
(7, 8 e 9 de julho).

ENCONTRO DE MULHERES

O VIII Encontro de Mulheres Educadoras 
será mais um espaço para construir 
resoluções ao 12º Congresso de Traba-
lhadores(as) em Educação. O encontro 
será realizado dia 25 de junho, das 8h 
às 12h30, no espaço Chico Mendes da 
Chácara do Sinpro-DF.

Nesta edição, a homenageada será a 
professora e jornalista Antonieta de 
Barros, uma das primeiras mulheres 
eleitas no Brasil – a primeira negra. 

As vagas para o VIII Encontro de Mu-
lheres Educadoras são limitadas. Será 
oferecida creche para crianças de até 
sete anos de idade.


