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Nós é que vamos pagar a

conta da “crise” do GDF???

J

á estamos no oitavo mês de
mandato do atual governador 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 direitos conquistados pelos servidores
públicos do DF.
Logo em janeiro, foi anunciado
o parcelamento no depósito dos
salários de vários servidores; nossa categoria, como muitas outras,
teve a data de pagamento alterada,
ocasionando prejuízos financeiros aos trabalhadores; em seguida,
tivemos ameaçadas as conquistas
de reajuste salarial de todas as ca
tegorias – e, mesmo com a derrota nos tribunais, esta ameaça ainda persiste; mais recentemente, o
descaso com o servidor público do
DF chegou ao cúmulo quando as
medidas adotadas pelo governador atingiram aqueles que dedicaram 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

Manchete do jornal CorreioBraziliense do dia 26 de Maio

GDF teve suas intenções frustradas
por decisão judicial.
Para piorar, estão ocorrendo seguidas suspensões de contratação de servidores públicos,
enquanto a nomeação dos cargos
comissionados continua servindo 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 servidores, como licenças sem remuneração para interesses pessoais e
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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 financeira pela qual o GDF está passando,
com o insistente mantra de que
a gestão passada deixou grandes
rombos nas contas do governo…

Já é hora de
olhar para frente!

C

CAMPANHA DE LUTAS

ompanheiras e companheiros de luta, vimos
que o cenário não está nem um pouco favorável aos servidores públicos no DF.
Diante disso, não podemos ficar parados!
Precisamos, desde já, iniciar a mobilização para nos
preparar para as duras batalhas que enfrentaremos
(e já estamos enfrentando) pela defesa e conquista
dos nossos direitos. Assim, apresentamos a primeira
proposta de reivindicações para a nossa categoria.

Vamos discutir a pauta em cada local de trabalho, realizar as eleições dos delegados sindicais e posteriormente instalar a comissão de base,
dessa forma pensando e construindo juntos as
ações necessárias para avançarmos na nossa pauta.
Uma categoria só é vitoriosa quando se une e
se organiza. Quando toma pra si a sua luta, a do
colega de trabalho e da categoria como um todo.
Lutemos pelos avanços e contra os retrocessos.

NÃO DAREMOS UM PASSO ATRÁS!

VAMOS TODOS À LUTA!
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Nossas propostas
1

Melhores condições de trabalho: diversos locais de trabalho padecem de deficiências que vão
desde material de expediente, até péssimas instalações físicas. Isso não pode ser tolerado.

2

3

4

Concurso público: garantir o
da Secriança, ampliar vagas
para SEDHS e SEMIDH, criar
vagas para SEJUS: Nós temos
que dar conta de demanda de
trabalho muito superior aos
limites estabelecidos pelas leis
e normativas, bem como o
limite da nossa própria saúde.
Não surpreende o enorme
quantitativo de servidores
afastados por adoecimento.

Exigir a apresentação da
proposta de Tabela Horizontal,
conforme acordo de 2013: A
gratificação de Titulação tem
como base de cálculo o valor
fixo de 2.800,00. Com a tabela
horizontal o valor de referência
será o vencimento básico. O
governo se comprometeu a
apresentar uma proposta para
categoria, como fez com várias
outras, o que não foi cumprido.

Assegurar o cumprimento da
Lei 5184/13 com o pagamento
da terceira parcela do reajuste
em novembro deste ano: Esta foi
uma das conquistas que o atual
governador ameaçou retirar dos
servidores. Não abriremos mão
dos nossos suados aumentos na
folha salarial.

5

6

7

Fim das revistas vexatórias
nas Internações, com algumas
providências, dentre elas
a aquisição de scanners:
Cotidianamente, os servidores e
os familiares dos adolescentes
internados em Unidades do
Sistema Socioeducativo passam
por diversos constrangimentos,
devido a procedimentos arcaicos
de revista.

Contra os PLs 19,20 e 21
enviados pelo GDF à CLDF:
Esses projetos limitam em R$
4.663 o teto de aposentadoria
para novos servidores; altera a
aposentadoria especial e torna
o fundo de previdência dos
servidores refém das flutuações
do mercado.

8

9

Pelo retorno do pagamento ao
último dia útil do mês:
A mudança da data de
pagamento acarretou graves
dificuldades financeiras aos
servidores!

Pelo reajuste do auxílio
alimentação: O
auxílio-alimentação pago aos
servidores de nossa categoria é
vergonhoso. O último reajuste
foi de apenas R$21,50.

10

Contra o PLS 710/2011, PL
6268/09 e PL2016/15: São
projetos que visam criminalizar
os movimentos sociais, além de
regulamentar o direito de greve
no serviço público, incluindo a
proibição da contagem dos dias
não trabalhados como tempo
de serviço e a suspensão do
pagamento de salários relativos
aos dias parados.
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Regulamentação da escala de
trabalho 24X72 na SEDHS: Após
muita luta a escala foi implementada
na SEDHS em 2011, porém carece
de formalização o que dá margem
a interpretações diversas sobre
seu funcionamento e legitimidade
pela gestão. Foi implementada em
caráter experimental por decreto,
representando vitória para os
trabalhadores e público atendido,
por diminuir o nível de adoecimento
dos servidores e consequente melhor
atendimento ao público atendido.

Campanha de sindicalização

A IMPORTÂNCIA DE SER SINDICALIZADO

O

sindicato é um instrumento
de defesa do trabalhador e
da trabalhadora.
Suas funções principais são: representar os associados, organizar e mobilizar a categoria.
A história prova que as melhorias
em nossas condições de vida e trabalho são conquistas da classe e elas
só acontecem quando há luta organizada. É fundamentalmente para
isso que o sindicato existe, para organizar a luta.
Ser sindicalizado é um ato de consciência. Somos uma coletividade,
pertencemos à categoria de servidores(as) das carreiras públicas da

assistência social e socioeducativa.
Essa consciência deve ser traduzida
em ações e uma das mais importantes é a sindicalização.
O SINDSASC vive um momento de transição. A atual diretoria,
recém-eleita, cumprirá seu compromisso de resgatar o sindicato e
devolvê-lo à categoria. Tomamos
posse no dia 11 de julho deste ano e,
com este boletim, que será entregue
nos locais de trabalho, pretendemos
estreitar os vínculos entre os(as)
servidores(as) e a diretoria porque
o sindicato somos todos nós. Agora em agosto lançamos uma pauta
de lutas e também uma campanha de

sindicalização. Nos próximos meses
escolheremos delegados(as) sindicais nas Unidades a fim de fortalecer
a nossa organização e também convidaremos os(as) aposentados (as)
para que tenham voz ativa na vida do
sindicato.
Enfim, a luta se anuncia árdua,
mas também justa e necessária.
Quanto maior o número de sindicalizados (as), maior será a nossa força
e mais condições teremos de manter conquistas e direitos, constantemente ameaçados pelos governos.
Lembrem-se do velho e sábio ditado:
“a união faz a força”.

Veja como é facíl sindicalizar-se!

1

Entre no site para baixar a
ficha de sindicalização.
www.sindsascgdf.org.br/filie-se

2

Imprima e preencha todo
os campos da ficha de
sindicalização.

3

Ligue para o sindicato que
vamos buscar, ou mande pelo
correio.

Expediente
PRESIDENTE Clayton de Souza Avelar DIRETORA GERAL Carmem de Oliveira Furtado DIRETOR

Endereço: SCLRN 716 BLOCO D LOJA 39 -

FINANCEIRO Andrei Victor M. Nunes DIRETOR DE RELAÇÕES E COMUNICAÇÕES Carlos Federico

BRASÍLIA - DF

Coelho DIRETORA JURÍDICO Patricia Cyriaco 1º SUPLENTE Tiago Miranda 2º SUPLENTE Welerson

Telefone: (61) 3349-0111

Gonçalves 3º SUPLENTE Paulo Roberto Lucio 4º SUPLENTE Daura Carolina de C. Meneses

E-mail: secretaria@sindsascgdf.org.br

5º SUPLENTE Leonardo Ortegal CONSELHO FISCAL Aldenora dos Anjos CONSELHO FISCAL Fábio
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Gaspar CONSELHO FISCAL Eduardo Barros SUPLENTE CONSELHO FISCAL Lívia Batista SUPLENTE
CONSELHO FISCAL Marcus Ribeiro SUPLENTE CONSELHO FISCAL Rodrigo Cezar Campos
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