BOLETIM
www.sindsascgdf.org.br

Sindicatodirigida
dos Servidores
da Assistência
Social
e Cultural
do GDF
Publicação
dirigida
aos Servidores
Servidores
da Assistência
Assistência
Social
do Sistema
Sistema
Socioeducativo do
do DF
DF –-Ano
Agosto/Setembro
2015
Publicação
aos
da
Social
ee do
Socioeducativo
I – Nº 1 – Dezembro

2e3
Nós é que vamos pagar
a
Editorial

conta da “crise” do GDF???
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Retrospectiva dos momentos mais importantes da greve
Categoria construiu, com maturidade, a unidade para combater o calote nos salários e fortalecer a greve pela manutenção dos direitos trabalhistas. Governo Rodrigo Rollemberg teve de recuar
Preparação para a greve

Assembleias regionais

Categoria começa a se mobilizar. Com a consciência de que a
luta para defender direitos garantidos em lei e impedir o desmanche da política de assistência social no GDF, a carreira de
assistência social e do socioeducativo inicia, com o sentimento
de unidade, a preparação para a greve.

Entre os dias 19 e 23/10, a diretoria do Sindsasc-GDF se
mobilizou para construir um
movimento contra os ataques
neoliberais do governo Rollemberg. No dia 22/10 foram realizadas as assembleias regionais
com paralisação com o intuito
de construir essa unidade e
fortalecer a mobilização.

A deliberação acertada de
manter a categoria em “estado
de greve” permitia a ela deflagrá-la a qualquer momento.
Isso ajudou a construir, com
maturidade, o movimento grevista. A participação de todos e
de todas foi fundamental.

Suspensão da greve e continuidade da mobilização

Manutenção da greve

A categoria decidiu, durante a assembleia, no dia 5 de novembro, manter a greve. Após pressão, o governo Rollemberg reconheceu o direito ao retroativo, mas anunciou o pagamento
somente a partir de 2017.
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Deflagração da greve geral

Estado de greve

Após 23 dias de greve, nenhuma atitude positiva do governo
Rollemberg. A nossa categoria era, praticamente, a única em
greve. Na assembleia realizada no dia 25 de novembro, decidimos suspender a greve e manter a mobilização.

Assembleia Geral dos trabalhadores da assistência social e socioeducativo. A reação da categoria ao calote anunciado pelo
governo Rollemberg, no dia 23 de outubro, foi a aprovação da
greve no dia 29. Os (as) servidores (as) da carreira da assistência social e do socioeducativo não aceitaram o anúncio do pagamento do reajuste, previsto para novembro deste ano, somente
em outubro de 2016 e sem o retroativo.

Mutirão da Cidadania

No dia, 28/11, no “Mutirão da Cidadania”, os(as) servidores(as) que trabalharam no mutirão estavam com a camiseta da greve, contra o calote. Com
a chegada do governador as(os) servidoras(es) e a direção do sindicato o
abordaram a fim de cobrar a audiência solicitada no dia 6 de novembro.
SINDSASC | 3

Fortaleça o
seu sindicato.

Filie-se!

Ato público na abertura da XI Conferência Distrital de Assistência Social, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães

Dia do Calote

Vamos continuar pressionando
o governo. Todo 5º dia útil do mês,
enquanto Rollemberg não pagar
nosso reajuste e o retroativo, será

Delegado(a) sindical
Se na sua Unidade ainda não escolheu o(a) delegado(a) sindical não
precisa esperar pela diretoria do sin-

Grupo de trabalho
Estamos participando do Grupo de Trabalho que analisa os seguintes pontos: regulamentação da
escala 24x72; concursos; jornada de

denominado o DIA DO CALOTE.
Vamos manter a mobilização no
restante de 2015 e ao longo do ano
de 2016. O próximo dia do calote vai
ser 08/01/2016.

Filie-se ao SINDSASC.
Essa é a melhor forma de você
defender seus direitos e lutar
por melhores condições de vida
e trabalho.

dicato. Os servidores têm autonomia
para marcar a reunião e comunicar
ao sindicato. A Ata de eleição e o Regimento estão disponíveis no site.
7h para SEDHS e SEJUS; Plano de
Saúde e Tabela Horizontal. Nossos
representantes são: Clayton Avelar,
Edglay Avelino, Eduardo Barros,
Francisco Batista, Marcia Elaine,
Márcos Fábio e Paulo Lúcio.

Mobilização da categoria na greve
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Para obter informações fidedignas sobre sua vida profissional, você deve procurar a nossa
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página na internet. É no site do Sindsasc-GDF que temos, em primeira mão, as notícias que
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