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Nós é que vamos pagar a  
conta da “crise” do GDF???

Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF

www.sindsascgdf.org.br

Já estamos no oitavo mês de 
mandato do atual governa-
dor do Distrito Federal. Fica a 

pergunta: Em quê avançamos até 
aqui? Na conquista de direitos? Em 
melhores condições de trabalho? 
Em contratação de servidores por 
meio de concurso público? NÃO! 
Desde o início do ano, só temos 
notícias de medidas de cortes de 
gastos e perseguição aos direi-
tos conquistados pelos servidores  
públicos do DF. 

Logo em janeiro, foi anunciado 
o parcelamento no depósito dos 
salários de vários servidores; nos-
sa categoria, como muitas outras, 
teve a data de pagamento alterada, 
ocasionando prejuízos financei-
ros aos trabalhadores; em seguida, 
tivemos ameaçadas as conquistas 
de reajuste salarial de todas as ca 
tegorias – e, mesmo com a derro-
ta nos tribunais, esta ameaça ain-
da persiste; mais recentemente, o 
descaso com o servidor público do 
DF chegou ao cúmulo quando as 
medidas adotadas pelo governa-
dor atingiram aqueles que dedi- 
caram boa parte da sua vida ao 
serviço público: os aposentados! 
O GDF queria se recusar a pagar 
a conversão da licença-prêmio 
em pecúnia. Porém, novamente o 

GDF teve suas intenções frustradas 
por decisão judicial. 

Para piorar, estão ocorren-
do seguidas suspensões de con-
tratação de servidores públicos, 
enquanto a nomeação dos cargos 
comissionados continua servin-
do como cabides de emprego para 
os mandatários das Secretarias de  
Estado do GDF. Além disso, 
também foi suspensa a concessão 
de diversas licenças para os ser- 
vidores, como licenças sem remu-
neração para interesses pessoais e 

para formação profissional.
Estamos vivendo uma onda de 

ataques às nossas conquistas. 
O governador está querendo 

colocar na conta dos servidores 
públicos a suposta crise financei-
ra pela qual o GDF está passando, 
com o insistente mantra de que 
a gestão passada deixou grandes 
rombos nas contas do governo… 

Manchete do jornal CorreioBraziliense do dia 26 de Maio

Já é hora de  
olhar para frente!
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Estamos encerrando o ano 
de 2015 com o prejuízo 
causado pelo calote do 
Rollemberg. Devemos re-

conhecer, entretanto, que o prejuízo 
seria maior se não fossem as greves. 
Graças à nossa mobilização e das 
demais categorias, forçamos o go-
verno a recuar com seu projeto de 
extinguir a Licença-Prêmio e não 
pagar o retroativo dos reajustes.

Antes de entrarmos em greve, 
no dia 03 de novembro, havíamos 
feito 5 dias de paralisação, acompa-
nhando o calendário do Movimento 
Unificado dos sindicatos, realizando 
duas assembleias gerais e um dia de 
assembleias regionais. Antes disso, 
também por pressão da categoria, 
foram substituídos o secretário da 
antiga SEDHS e a secretária da SE-
CRIANÇA. 

A suspensão da greve ao com-
pletar 22 dias parados, dos quais 13 
praticamente sozinhos, foi uma mu-
dança de tática para continuar a luta 

com outras formas. Evidência disso 
foi o cerco a Rollemberg em sua vi-
sita à Fercal, no último dia 28/11, 
quando cobramos a audiência soli-
citada no início de novembro. 

Neste mês de dezembro e em 
janeiro/2016 prosseguiremos com 
as reuniões nas Unidades, a fim de 
elegermos os(as) delegados(as) sin-
dicais e debatermos a continuidade 
da luta contra o calote e em defesa 
dos demais itens da nossa pauta ge-
ral bem como das pautas específicas 
da SEDEST, SECRIANÇA e SEJUS. 

A diretoria do SINDSASC enal-
tece a disposição de luta da catego-
ria. A adesão à greve e a participação 
nos atos públicos e assembleias, fo-
ram inequívocas demonstrações de 
consciência de quem luta por seus 
direitos e não admite os retrocessos 
que o governo tenta nos impor. 

O sindicato é a categoria orga-
nizada. Com organização e mobili-
zação a vitória é possível, sem isso a 
derrota é certa. 

Luta da categoria força 
governo Rollemberg recuar

Ato unificado, na Praça do Buriti, contra o calote do governo Rollemberg

Editorial

Retrospectiva dos momentos 
mais importantes da greve

� Dia do Calote

� Delegado(a) sindical

� Grupo de trabalho

� Fortaleça o seu sindicato. 
Filie-se!
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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 des-
manche 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.

Assembleia Geral dos trabalhadores da assistência social e so-
cioeducativo. 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 assistên-
cia social e do socioeducativo não aceitaram o anúncio do paga-
mento do reajuste, previsto para novembro deste ano, somente 
em outubro de 2016 e sem o retroativo.

Estado de greve Deflagração da greve geral

Entre os dias 19 e 23/10, a di-
retoria do Sindsasc-GDF se 
mobilizou para construir um 
movimento contra os ataques 
neoliberais do governo Rollem-
berg. No dia 22/10 foram reali-
zadas 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 defla-
grá-la a qualquer momento. 
Isso ajudou a construir, com 
maturidade, o movimento gre-
vista. A participação de todos e 
de todas foi fundamental.

Manutenção da greve

A categoria decidiu, durante a assembleia, no dia 5 de novem-
bro, manter a greve. Após pressão, o governo Rollemberg re-
conheceu o direito ao retroativo, mas anunciou o pagamento 
somente a partir de 2017.

Suspensão da greve e continuidade da mobilização

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, decidi-
mos suspender a greve e manter a mobilização.

Mutirão da Cidadania

No dia, 28/11, no “Mutirão da Cidadania”, os(as) servidores(as) que traba-
lharam 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.
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PRESIDENTE Clayton de Souza Avelar 

DIRETORA GERAL Carmem de Oliveira 

Furtado DIRETOR FINANCEIRO Andrei 

Victor Martos Nunes DIRETOR DE 

RELAÇÕES E COMUNICAÇÃO Carlos 

Frederico de Macedo DIRETORA 

JURÍDICO Patricia Maria Cyriaco da Silva 

1º SUPLENTE Tiago Alves Miranda 2º 

SUPLENTE Welerson Gonçalves Vieira 

3º SUPLENTE Paulo Roberto Alves 

Lucio 4º SUPLENTe Daura Carolina de 

Campos Meneses 5º SUPLENTE Leonardo 

Rodrigues de Oliveira Ortegal CONSELHO 

FISCAL Aldenôra Pereira dos Anjos 

CONSELHO FISCAL Fábio de Assis Gaspar 

CONSELHO FISCAL Eduardo Augusto 

Rodrigues Barros SUPLENTE CONSELHO 

FISCAL Livia Batista Rosa SUPLENTE 

CONSELHO FISCAL Marcus Rogerio da 

Costa Ribeiro SUPLENTE CONSELHO 

FISCAL Rodrigo Cezar da Silva Capos

Diretoria

Para obter informações fidedignas sobre sua vida profissional, você deve procurar a nossa 

página na internet. É no site do Sindsasc-GDF que temos, em primeira mão, as notícias que 

nos interessam. Participe também das nossas redes sociais.

Site: www.sindsascgdf.org.br

Facebook: https://www.facebook.com/Sindsasc-840317242751906/

Twitter: https://twitter.com/search?q=sindsasc&src=typd

WhatsApp: (61) 9189-9521

Edição: Carla Lisboa

Diagramação: Alissom Lázaro

Fotografia: Carlos Frederico de Macedo / Arquivo Sindsasc-GDF

Delegado(a) sindical
Se na sua Unidade ainda não es-

colheu o(a) delegado(a) sindical não 
precisa esperar pela diretoria do sin-

dicato. Os servidores têm autonomia 
para marcar a reunião e comunicar 
ao sindicato. A Ata de eleição e o Re-
gimento estão disponíveis no site.

Estamos participando do Gru-
po de Trabalho que analisa os se-
guintes pontos: regulamentação da 
escala 24x72; concursos; jornada de 

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.

Grupo de trabalho

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

Fortaleça o 
seu sindicato. 

Filie-se!

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

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.

Dia do Calote

Expediente

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

Lideranças sindicais do Sindsasc-GDF durante atividade da greve

Mobilização da categoria na greve


