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“É no problema da

educação que assenta

o grande segredo

do aperfeiçoamento

da humanidade.”

Resposta: tudo. Você quer uma cidade sem
crimes, sem violência? Aposte em educação
para qualificar a população e gerar empre-
gos. Você quer políticos honestos? Aposte
em educação para garantir valores éticos e
eleitores esclarecidos. Quer ser bem atendido
em hospitais, no comércio, no serviço públi-
co? Aposte na formação de bons profissio-
nais. Quer um meio ambiente saudável e
sustentável? Uma polícia eficiente? Pessoas
gentis à sua volta? Tudo isso só é possível
com informação e conscientização das pes-
soas, desde os primeiros anos de vida.

Um país não se desenvolve sem ensino de
qualidade. Sem educação, uma pessoa não
se torna cidadã. Todos nós fomos alunos um
dia; nossos filhos são ou serão alunos em
breve. Se queremos uma vida melhor para
nós e para as gerações futuras, precisamos
apoiar a luta por um requisito básico: salári-
os dignos para os professores.

O que é que
você tem a
ver com isso?

GREVE DOS PROFESSORES

A atuação do Sindjus vai além da

defesa da sua categoria; alcança tam-

bém as esferas social, cultural e eco-

nômica. Por mais específica que seja

uma categoria, ela está ligada ao uni-

verso das outras. O êxito da luta do

Sindjus pelo fortalecimento do servi-

ço público envolve também uma imer-

são em temas locais e nacionais --

como a luta dos professores, que in-

teressa a toda a sociedade. Afinal, a

educação é um direito fundamental

que deve ser defendido por todos.

DIREITO FUNDAMENTAL

Está faltando educação no GDF. E não é só falta de professores,

nem falta de um ensino de qualidade. Também falta respeito. Afinal,

ser educado é cumprir a palavra dada. Depois de muita luta por um

plano de carreira, no final de 2007 os professores fecharam um acor-

do com o governo, que virou lei após amplo debate na Câmara. A lei

prevê que em 2009 e 2010 os professores teriam um reajuste no míni-

mo de 19,98% (equivalente ao percentual de reajuste do Fundo
Constitucional do DF).Os professores não querem um centavo a mais do que foi acorda-

do. Mas o mesmo governo que prometeu esse reajuste, com a justifi-

cativa de que os professores recebiam muito menos que outras carrei-

ras, agora se nega a pagar. Para não cumprir a palavra dada, o go-

verno tenta enfraquecer a luta dos professores considerando a lei
inconstitucional -- a mesma lei que teve o seu aval em 2007. Os pro-

fessores responderam à falta de educação do GDF com uma possibili-

dade de greve. Neste 11 de março, mais uma vez, eles vão ao Buritin-

ga tentar fazer o governador cumprir a lei.

O problema do GDF éfalta de educação

(Immanuel Kant)
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Porque educação é um direito
de todos e dever do Estado.

Este é o título de um artigo assinado pelo
coordenador-geral do Sindjus, Roberto

Policarpo, que foi publicado na página do
Sinpro e da CUT-DF. Nele, Policarpo defen-
de a constitucionalidade da luta dos pro-
fessores pelo cumprimento do tão falado

artigo 32 do plano de carreira dos profes-
sores. O sindicalista derruba os argumen-
tos do GDF para enfraquecer essa mobili-

zação e mostra que, nesse caso específico,
é perfeitamente constitucional vincular o

reajuste ao Fundo Constitucional.Leia o artigo no site do Sindjus:

Acordo comos professores éconstitucional

www.sindjusdf.org.br

Policarpo:

em defesa da

mobilização dos

professores

para você apoiar a luta dos
professores pelo reajuste de19 motivos 19,98%

Por que você não vive em
uma ditadura, onde amea-
ças e autoritarismos se
sobrepõem aos direitos.

Porque as crianças e jovens ad-
quirem os valores democráticos
inseridos em ambientes democrá-
ticos, e não há nada de demo-
crático nessa postura do GDF.

Porque você precisa distinguir os
que se esforçam dos que fazem
menos que o mínimo necessário.

Porque a escola não é um
espaço à parte da sociedade,
mas um espaço que deverá
estar sempre inserido nela.

Porque essa mobilização é
justa, legítima e legal.

Porque não é essa a
Brasília que você quer
como exemplo de cidade.

Porque para defender a civiliza-
ção você precisa de educação.

Porque os estudantes
não podem pagar pela
política descompromis-
sada do governo.

Porque você não pode
aceitar mentiras.

Porque a imprensa
não pode taxar os pro-
fessores de criminosos.

Porque o GDF não irá
pagar os professores se
não for pressionado por
uma grande mobilização.

Porque esse assunto pro-
voca a sua dignidade e a
sua responsabilidade
como cidadão.

Porque uma greve, mesmo consti-
tucional e com reposição dos dias
parados, afeta o processo escolar.

Porque o governo precisa cum-
prir o que promete. Hoje são os
professores, amanhã pode ser
você ou alguém da sua casa.

Porque o futuro depende de
como tratamos a educação hoje.

Porque você conhece ao menos
um professor ou professora que
valha a pena defender.

Porque a carreira do professor está
no final do ranking dos salários de
nível superior e ser reestruturada.
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Porque você é pai ou mãe e sabe a
importância de investir na educação.2
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