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Especial para o Sistema Socioeducativo

P

or volta do ano 1500, os
portugueses desembarcaram no litoral brasileiro
com o objetivo de explorar a mãode-obra indígena e as riquezas
naturais. Embora as dezenas de
tribos indígenas que ali fossem
todas surgidas da cultura Tupi,
elas nunca se uniram e formaram
uma só nação. Pelo contrário, as
novas tribos que surgiam logo
passavam a se desconhecer e
se hostilizar – mesmo que muitas
vezes falassem dialetos de uma
mesma língua.
A organização dos servidores
do Sistema Socioeducativo do DF
é parecida com a dos índios de
1500: várias tribos que falam dialetos de uma mesma língua, mas
que costumam guerrear entre
si. Para ficar mais claro, vamos
citar alguns dos nomes de nossas tribos: ATRS’s; Especialistas;
Técnicos Administrativos; Meio
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Aberto; Semiliberdade; Servidores Temporários; AtividadeMeio; NAI; GAO; Corregedoria;
Psicólogos; Assistentes Sociais;
Pedagogos; UISS; UISM; UNIRE;
UIPSS; Semi Recanto; Semi
Guará; Semi Taguatinga; Fórum
de Justiça Juvenil; Associação
de Especialistas; MVCS; SINDSASC; SINDSSE... Poderíamos
continuar citando grupos nos
quais os servidores se dividem
por mais algum tempo.
Bom... Para conquistar as terras
brasileiras, os portugueses estavam em menor número, mas saíram vitoriosos, em parte porque
enfrentavam as tribos indígenas
uma a uma. Se os índios Tupis
tivessem lutado unidos, teriam
mais chances de derrotar os invasores? Provavelmente, sim. Uma
coisa é certa: a forma de organi-

zação social dos índios não era
falta de inteligência estratégica:
fatores inerentes à sua cultura
impediam a sua união.
No Sistema Socioeducativo do
DF, a organização em grupos –
algumas vezes rivais – também
não é bem uma escolha. Por
exemplo, as condições de trabalho quase que nos obrigam
a defender os interesses particulares dos grupos em que nos
inserimos. Enfrentando pequenos
grupos, o interesse do governo
sempre prevalece. Outro fator
que contribui para a nossa forma
de organização é a indiscutível
dificuldade de diálogo entre as
visões possíveis acerca da prática socioeducativa. Mesmo com
essas complicações, é necessário que tenhamos clareza de que
não vai ser brigando entre nós
que iremos alcançar conquistas
significativas.
Enquanto não conseguirmos
olhar para aqueles que trabalham
ao nosso lado como um semelhante; como alguém que pode
ser um aliado, continuaremos
lutando batalhas fadadas ao fracasso, ou com ganhos inexpressivos. Enquanto isso, cada um de
nós deve ignorar aquilo em que
acredita, e submeter sua vontade e sua alma aos interesses
do governo.
Sonhamos com condições de
trabalho mais justas. Recebemos espelhos.
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As “transformações” no Sistema Socioeducativo

O

Sistema
Socioe ducativo
passou por diversas transformações nos últimos
anos: fechamento
do CAJE, construção de novas
unidades de internação, aberturas
de unidades de
semiliberdade e
UAMAs e a criação da nova carreira.
Aparentemente
todas essas “transformações” apontavam dias melhores para trabalhar por aqui,
mas não foi o que aconteceu.
Na verdade, vimos a multiplicação de CAJEs, onde as novas
unidades já estão acima da sua
lotação, instalações se deteriorando e servidores sobrecarregados e adoecidos. Não é
nenhuma surpresa constatar
a piora no atendimento aos
adolescentes e famílias.
Servidores(as) trabalham
sem nenhuma segurança e
a possibilidade de prestar
um serviço de qualidade. As
mortes e fugas voltaram a ser
quase rotina. Nas unidades
de semiliberdade, reformas
demoram anos para serem
concluídas, e testemunhamos
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incêndios em duas unidades.
Nas UAMAs o enxugamento
de servidores é ainda maior,
fazendo com que a demanda
reprimida de atendimentos
apenas cresça. Em 2014,
paralelo à criação da nova
carreira, o governo inchou o
quadro de funcionários da
secretaria da Criança com trabalhadores temporários, colocando-os em situação ainda
mais precária e com menos
direitos. Aproveitando-se da
não estabilidade desses trabalhadores, através de assédio
moral e pressão psicológica,
o governo via uma ótima oportunidade de fragilizar os movimentos grevistas da categoria.

O atual governo parece ter
gostado dessa ideia, afinal
enrolou para dar início ao
concurso público e não vimos
nenhum esforço para aumentar
o ínfimo quantitativo de vagas
oferecidas. Sem contar que
acha que pode fazer o que
bem entende com os temporários, com remoções de
locais de trabalho a qualquer
momento, além de sinalizar a
retirada do vale-alimentação e
do vale-transporte.
É... São muitos os problemas,
mas feliz ou infelizmente não
é só com a gente. A vida não
está fácil para os trabalhadores e trabalhadoras do DF; não
só aqui, mas em todo o Brasil.
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Os mais diversos governos de
todos os estados, não importando a legenda partidária,
fazem de tudo contra o conjunto dos(as) trabalhadores(as)
para salvar as gigantes empre-

Trabalhadora(es)
temporários:

O

SINDSASC nunca
abandonará a luta
pelo concurso público!
Contudo, as trabalhadoras e trabalhadores
temporários têm direito
e necessitam de representação sindical para a
defesa de seus direitos.
No dia 24/02 fizemos a
primeira reunião com
esses trabalhadores e
daremos continuidade.
Fique atento ao nosso
site.
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sas e assegurar os lucros dos
rentistas em mais uma crise.
Estamos sofrendo ataques
aos nossos direitos, aos nossos salários e enfrentando
cada vez piores condições
de trabalho; ou seja, piores
condições de vida. No ano
passado lutamos, junto com
quase todo o funcionalismo
público do DF, contra o governador Rollemberg e pelos nossos reajustes salariais. Mesmo
com toda essa massa em
movimento, tivemos dificuldade de avançar e tivemos
que ver o reajuste ser adiado.
A partir dessa derrota, temos
que nos reorganizar para os
(difíceis) próximos passos
que teremos que tomar para
enfrentar os duros ataques
que sem dúvida irão persistir.
É hora de nos unir e generalizar as lutas. Não apenas

nos unir nas assemb l e i as, m as n o s
nossos locais de
trabalho e reconhecer nossa história,
quando não havia
ainda divisão entre
Assistência Social
e Sistema Socioeducativo, e avançamos na conquista de
direitos. Para isso,
precisamos resgatar uma ferramenta
esquecida por muitos sindicatos e às
vezes até por nós
mesmos: o trabalho
de base e a organização por local de trabalho.
Assim vamos demonstrar que
o sindicato não é a sua sede,
não está apenas nas reuniões de gabinete. O sindicato
é a categoria unida, organizada e mobilizada.
Nós, da direção do SINDSASC, estamos aqui para,
junto com todos os trabalhadores e trabalhadoras do
Sistema Socioeducativo e da
Assistência Social, retomar
esse desafio.

Vem aí!

Abril pro Socioeducativo:
filmes, seminários e muito mais.
Aguarde!
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O

Unir forças para
reforçar a luta!

s governos atacam
nossas condições de
vida e trabalho com o
“ajuste fiscal”. Invertem as prioridades: contra os direitos da
maioria da população, adotam
uma política que visa agradar
ao mercado. São austeros com
os gastos sociais e permissivos
com os milionários.
O que fazer? Primeiro, reconhecer que somos todos(as)
trabalhadores(as). Vivemos
dos nossos salár ios, não
importando se somos de uma
carreira pública ou de outra, se
somos efetivos ou temporários,
do setor público ou do setor
privado. Segundo, compreender que não se conquista nada
sem luta. Terceiro, entender,
que uma luta, para ser efetiva,
precisa de organização.
E aí que entra o sindicato.
O SINDSASC representa uma
categoria presente em quatro
secretarias e três carreiras públicas. Trata-se de um sindicato
que se fortalece a cada dia, seja

com o ingresso de novos
sindicalizados, seja com uma
interação cada vez maior com a
categoria, fazendo-se presente
nas Unidades, aprimorando sua
comunicação, melhorando sua
estrutura.
A recente escolha de um
nosso representante para a
presidência do CDCA é uma
prova disso.
O SINDSASC é um sindicato que busca a união da
categoria, não sua divisão. Não
alimentamos rivalidades. Conﬂitos entre servidores(as) servem
apenas para nos enfraquecer.
Em nossa diretoria temos servidores e servidoras do Sistema
Socioeducativo e da Assistência
Social. Temos Auxiliares, Técnicos, ATRS e Especialistas. E,
embora lutemos pelo concurso
público e pela contratação de
servidores efetivos, não discriminamos os(as) servidores(as)
de contrato temporário.
Enganam-se os governantes
se acham que vão nos colocar

uns contra os outros, para nos
enfraquecer. Não entramos
nessa. Quem aceita esse jogo
está fazendo o serviço para
quem nos prejudica.
A atual direção do SINDSASC
assumiu o compromisso de atualizar e melhorar o nosso Estatuto. Faremos isso. Acabou o
tempo em que o sindicato não
ouvia os(as) servidores(as).
Estamos resgatando o sindicato para a categoria. Agora
todos(as) têm vez e voz.
No p róximo dia 16 d e
março, às 9h, teremos uma
nova Assembleia Geral. Compareçam!
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