Incorporação da GATA
Resultado da reunião do dia 30/07
Em reunião realizada dia
30/07 com a Comissão de Negociação do SAE, do GDF e a SEPLAG foi apresentada uma planilha do impacto financeiro da
incorporação da GATA, conforme
acordado na reunião anterior.
Nessa reunião, a comissão de
negociação do governo se comprometeu em fazer um espelho
da incorporação de três formas,
visando analisar a possibilidade
de qual delas pode ser atendida,
e que será apresentada na próxima reunião que acontecerá ainda neste mês de agosto.
Assim que acontecer a reunião, o SAE informará a categoria do resultado da mesma,
pois continuamos trabalhando
diariamente para buscar uma
grande vitória para a categoria.

Faça parte da luta do SAE-DF por mais vitórias
e conquistas para a categoria. Filie-se já!

Retratação
Por determinação judicial, processo N° 5995-0/2010, publicamos o texto abaixo e
pedimos desculpas pelo equívoco e quaisquer danos causados a terceiros.

“NOTA DE ESCLARECIMENTO:

o texto lido na assembléia realizada
no dia 13/06/2007 na Praça do Relógio em Taguatinga em que foi informado aos presentes que a direção da Escola Centrão de Taguatinga estaria vendendo refeição de
forma ilegal, não teve a intenção de difamar, caluniar ou injuriar nem causar qualquer
aborrecimento ou constrangimento ao Sr. Murilo Marconi Rodrigues, vice-diretor da
referida Escola”.

Mais um
reconhecimento
para os
funcionários
de escola
O Ministério da Educação publicou no
Diário Oficial da União da última quintafeira, 29 de julho, a homologação das
Diretrizes Básicas de Carreira para os
funcionários de escolas. O documento foi
proposto e aprovado anteriormente por
unanimidade pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE).
Foi mais um passo importante e mais
uma vitória para a valorização dos funcionários. “Era tudo que a gente estava
esperando acontecer para culminar com
a área 21, com a lei 12.014. Isso só vai
fazer com que os funcionários se empenhem mais, se organizem mais” afirma
Alexandrino de Oliveira, coordenador do
DEFE.
O coordenador explica que juntamente com a homologação das diretrizes,
está a possibilidade de melhora na formação dos funcionários. “Vêm com ela
os objetivos da construção de um processo de cursos universitários e tecnológicos para nós, funcionários. Ela dá
essa importância”.
O presidente da CNTE Roberto Leão
disse que a homologação é uma vitória
para a educação brasileira. “Com esse
reconhecimento os funcionários agora alcançam outro patamar. O importante agora é efetivar esse direito conquistado”.
Fonte: CNTE

Cantinho do Auxiliar

Poesia: O Colibri

Vi um pássaro voando,
Com asas da ilusão.
Pensei que estivesse sonhando,
Com estresse e, ou aflição
Mas, foi uma pura verdade:
Clonaram as asas da ave;
Mortificaram a razão!
II
A avezinha ia voando,
Com tamanha encabulação.
Não mais percebíamo-la
Constantemente cantando,
A grande heroína do sertão.
As suas asas trocaram:
Dela nem sequer se apiedaram;
Depois de muito terem-na maltratado,
Nem lhe pediram perdão!
III
Ela já não voava mais
Do modo como iniciou.
Perdeu um pouco da prática
Mas, não perdeu o esplendor:
Vai continuar voando...
Nem que seja de quando em quando;
E às flores também beijando,
Com mais intensidade e amor!
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