Atenção Servidores da Carreira Assistência à Educação
GDF privilegia algumas categorias em detrimento de
outras. Vamos à luta dar um basta a essa situação.
O GDF tem atendido algumas categorias, deixando outras sem qualquer
resposta às suas reivindicações. Em outras situações, se compromete e depois
volta atrás. É exatamente o que está acontecendo com a nossa categoria. Participamos de inúmeras reuniões na Secretaria de Educação, Secretária de Administração e Planejamento e finalmente fechamos o acordo da incorporação
da GATA, nos seguintes termos:
-10% em novembro que sairia no pagamento de dezembro retroativo a outubro e
-10% em março,
-reformulação do plano de carreira e outros pontos que viriam a partir de janeiro, como o plano de saúde.
No entanto, o governo voltou atrás e mandou uma tabela que não corresponde ao que foi proposto anteriormente, trazendo como conseqüência sérios prejuízos aos servidores. Não aceitamos que a categoria seja tratada com
tamanho descaso e já provamos por diversas vezes que somos profissionais
qualificados, merecendo tratamento igual ao que é dado para outros segmentos da educação.
Além do descumprimento do que foi acordado em relação à incorporação
da GATA, temos informações que o GDF/Secretaria de Educação pretende
implantar uma reforma administrativa e sequer nos chamou para conversar.
Vamos ficar atentos e caso a mesma traga qualquer prejuízo à categoria, merecerá uma resposta a altura do desrespeito e descaso com que estão nos
tratando.
A qualidade do ensino é uma reivindicação de todos nós, mas o GDF precisa
entender de uma vez por todas que ela só acontecerá com a valorização dos
Servidores da Carreira Assistência à Educação, pois a escola não funciona sem
o nosso trabalho. E valorização passa por respeito e cumprimento de acordos.
Companheiros e companheiras vamos à luta defender nossas reivindicações e se preciso, iniciaremos o calendário letivo com greve.

