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SAE realiza com sucesso evento para os aposentados
Centenas de aposentados atenderam 

ao convite do SAE e compareceram ao 
Chá da Tarde oferecido pelo Sindicato, reali-
zado no Clube da ASEFE.

Além de manter um contato permanente 
com a categoria que tanto contribuiu com 
muita luta para as vitórias e conquistas ao 
longo dos anos, o evento teve também a fina-
lidade de levar informações jurídicas para os 
aposentados e pensionistas. Para isso, o SAE 
levou um dos advogados que compõe o nos-
so quadro de assessoria jurídica para infor-
mar aos presentes sobre processos, ações na 
justiça, além de esclarecimento de dúvidas 
pertinentes à Carreira.

Do Chá com os aposentados saiu a propos-
ta de realização de um grande encontro no 
mês de dezembro. A data, horário e local será 
divulgado posteriormente pelo SAE.

Solicitamos a todos os aposentados que 
mudaram de endereço ou de telefone que 
entrem em contato com o SAE para atuali-
zação, pois em alguns eventos a convocação 
será através de telefone e pelo nosso site, 
como foi o caso desse Chá da Tarde e muitos 
companheiros não foram avisados justamen-
te porque mudaram de telefone.

O SAE sorteou vários brindes para os apo-
sentados e pensionistas que compareceram 
e agradece a presença de todos e todas que 
trouxeram muita alegria para o nosso evento.

Dona Josefa, diretora 
do SAE, Denivaldo Alves, 
Secretário Geral do SAE 
e o assessor jurídico do 
Sindicato prestam di-

versas informações aos 
aposentados durante

 Chá da Tarde

A categoria passou uma tarde agradável, reencontrou amigos, se divertiu e se informou 
em mais um evento realizado pelo SAE-DF

O jornal do SAE é uma importante ferra-
menta de informação para a categoria

Servidor aposentado recebe da diretora 
do SAE-DF, Rita Torres, um dos brindes 

sorteados no evento
A servidora aposentada Clô deu um show com 

sua dança cigana, sendo muito aplaudida



Expediente: Responsável: 
Diretoria Colegiada SAE/DF

Rita Torres: 
Diretora de Imprensa e Comunicação

Jornalista: Walkiria Simões
O site do SAE está de cara nova, confira: 

www.saedf.org.br

Atenção Servidores da ativa, aposentados e pensionistas:
O GDF convoca a todos para o recadastramento -  Censo Previdenciário 2010

O Governo do Distrito Federal, com apoio do Mi-
nistério da Previdência Social e do Banco Mundial, 
dá início ao Programa de Apoio à Reforma dos Siste-
mas Estaduais de Previdência. 

Entre 20 de setembro e 17 de dezembro próxi-
mos ocorrerá o recenseamento de servidores públi-
cos efetivos do Governo, do Tribunal de Contas e da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal. Serão cerca 
de 13 semanas em que servidores efetivos ativos, 
inativos, pensionistas e dependentes deverão efe-
tuar a atualização dos seus dados cadastrais previ-
denciários, cumprindo a sua parte no processo de 
formação de um banco de dados atualizado.

O público-alvo no Distrito Federal, estimado em 
quase 133 mil servidores, poderá fazer a pré-atuali-
zação dos seus dados pela internet, mas será preciso 
comparecer aos locais ou Unidades de Atendimento 
para tirar foto e permitir a conferência e digitalização 
dos documentos solicitados. Aposentados, pensio-
nistas, servidores não residentes no DF e casos espe-
ciais terão uma forma diferenciada de proceder para 
efetuar o recadastramento.

Para os servidores do Governo, cerca de 131 mil, 
serão disponibilizadas 12 Unidades de Atendimen-
to Fixo, que funcionarão durante todo o período 
do recadastramento; mais cerca de 12 Unidades de 
Atendimento Temporário (equipes móveis a serem 
instaladas por curto período nas regiões de Planal-
tina, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Brazlândia, Sa-
mambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Cruzeiro, 
São Sebastião, Riacho Fundo, Águas Claras, Candan-
golândia, Lago Sul e Lago Norte). As datas e locais de 
funcionamento serão divulgados no site do Instituto 
de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – 
IPREV/DF e do Governo do Distrito Federal – GDF. Os 
servidores ligados à Câmara Legislativa e ao Tribunal 
de Contas terão uma Unidade de Atendimento dedi-
cada a cada instituição. Toda a dinâmica de funciona-
mento foi minuciosamente planejada e informatiza-
da, buscando facilitar a vida do servidor. Entretanto, 
apenas o recadastrador treinado e autorizado pode-
rá emitir o comprovante que finaliza o processo.

Objetivos
O Censo Previdenciário, além de ter sua execução 
a cada cinco anos prevista por lei, é um importan-
te instrumento para viabilizar o Cálculo Atuarial e a 
Compensação Previdenciária previstos na Constitui-
ção Federal de 1988, na Lei Federal nº 9.717/98 e na 
Lei Federal nº 9.796/99. Surge, portanto, a necessi-
dade de um esforço conjunto entre as várias esferas 
governamentais, níveis de poder e servidores, com 
o intuito de garantir a qualidade dos serviços previ-
denciários, o cumprimento da Constituição e o forta-
lecimento da democracia e da cidadania.

Serviço
1. Escalonamento com datas preferenciais de aten-

dimento:
Mês de Nascimento
 Data para atendimento preferencial
 Janeiro a Abril
 De 20/setembro a 15/outubro
 Maio a Agosto
 De 18/outubro a 12/novembro
 Setembro a Dezembro
 De 16/novembro a 17/dezembro
 2. Relação de documentos originais exigidos para 
o recadastramento:
2.1. Servidores Ativos
Cédula de Identidade e CPF, Documento de Identida-
de Profissional ou Carteira de Habilitação (desde que 
contenha foto e números de RG e CPF)
Comprovante de endereço atual (conta de Luz, Água 
ou Telefone, com menos de 90 dias)
Documento que comprove ser servidor efetivo do 
GDF (contracheque do cargo efetivo)
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP
Certidão de Casamento ou Certidão de União Estável 
(emitida em cartório)
Certidão de Nascimento dos filhos
Termo de tutela ou curatela, quando for o caso
CPF e RG dos dependentes (esposo(a) e filhos)
2.2. Servidores Aposentados e Pensionistas
Cédula de Identidade e CPF, Documento de Identida-
de Profissional ou Carteira de Habilitação (desde que 
contenha foto e números de RG e CPF)
Certidão de Casamento ou Certidão de União Estável 
(emitida em cartório)
Certidão de Nascimento dos filhos
Termo de tutela ou curatela, quando for o caso
CPF e RG dos dependentes (esposo(a) e filhos)
Certidão de Óbito do ex-servidor instituidor da pensão
3. Locais de atendimento:
3.1. Unidades Fixas de Atendimento – funcionarão 
de segunda a sexta-feira, entre os dias 20 de setem-
bro e 17 de dezembro/2010, das 9h00 às 17h00.
Unidade Ceilândia: Na Hora - QNM 12, via MN 12A, 

Lote 18/20, em frente à Praça do Cidadão
Unidade Taguatinga 1: Auditório da Adm. Regional 
- Área Especial - Ed. Sede - Praça do Relógio, Lote A
Unidade Taguatinga 2: Na Hora - CNB 12, Lotes 
12/13, 3º andar – Shopping Top Mall
Unidade Taguatinga 3: Buritinga – QNG Área Especial 
01, Lote 22
Unidade Plano Piloto 1: antigo Edifício da Câmara Le-
gislativa do Distrito Federal (Asa Norte)
Unidade Plano Piloto 2: Casa D’Italia - EQS 208, Lote 
A - ao lado da estação do metrô
Unidade Plano Piloto 3: BRB Ag. Conjunto Nacional – 
SDN/CNB, Lojas 98/99/100 a 117 e 119
Unidade Plano Piloto 4: BRB Ag. JK – SCN Qd. 01, Blo-
co C, Módulo B – Ed. Brasília Trade Center, Térreo
Unidade Gama: Na Hora – A.E. 01 E/Q 55/56 – Setor 
Central
Unidade Guará: Salão da Horta Comunitária do Gua-
rá – QE 38, Conjunto A e Conjunto O – Guará II, pró-
ximo ao Posto de Saúde
Unidade Sobradinho 1: Auditório da Adm. Regional - 
Área Especial 01 – Bloco A
Unidade Sobradinho 2: Na Hora - Quadra Central, 
Bloco 11, Lote 07, Lojas 16 a 24 – Serra Shopping
Obs.: O horário estendido de atendimento nas agên-
cias do BRB será apenas para o censo. O expediente 
bancário permanece inalterado. 
3.2. Unidades Temporárias e Especiais de Atendimento
Câmara Legislativa do Distrito Federal – para atendi-
mento exclusivo aos servidores do Poder Legislativo 
Distrital. Entre os dias 4 e 15 de outubro, no prédio 
da Câmara, das 9h00 às 19h00.
Tribunal de Contas do Distrito Federal – para atendi-
mento exclusivo aos servidores do Tribunal de Con-
tas. Entre os dias 4 e 15 de outubro, no prédio do 
TCDF, das 9h00 às 19h00.
INFORMAÇÕES: (61) 3961-1601 / 1604 / 1609
Atenção: Quem perdeu o prazo, de acordo com a 
data de nascimento, deve comparecer a uma das 
unidades de atendimento o mais breve possível.

O SAE está empenhado na 
retomada das negociações com 
o novo secretário de Educação

O Secretário de educação do DF, as-
sim como seu sub-secretário, pediram 
demissão do cargo e questões impor-
tantes para a categoria, que já estavam 
adiantadas nas diversas mesas de ne-
gociação, ficaram pendentes.  Esta-
mos aguardando que o novo secretário 
de Educação, Sinval Lucas, tome co-
nhecimento das demandas para que 
possamos retomar as negociações o 
mais rápido possível. Assim que tiver-
mos uma nova posição, informaremos 
à categoria sobre a GATA, os 28,86% e 
o ressarcimento das mensalidades do 
notebook por parte do GDF.

Novos concursados 
são chamados

A luta do SAE em defesa do con-
curso público se tornou realidade. 
Dos aprovados no último concurso, 
foram chamados 200 em setembro, 
mais 200 em outubro e até janeiro 
serão chamados mais 200, totalizan-
do 600 novos servidores da Carreira 
Assistência à Educação que muito 
contribuirão para reduzir o excesso 
de trabalho imposto aos servidores 
na maioria das escolas. O SAE está 
acompanhando a posse dos novos 
servidores, dando boas vindas aos 
mesmos e chamando-os para a luta e 
sindicalização.
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Boas ou más notícias: 
O que os trabalhadores da educação preferem?

O Sindicato tem uma grande importância na vida de qualquer traba-
lhador. É o Sindicato que luta por melhores salários, melhores condições 
de vida e de trabalho. Basta olhar para o passado dos trabalhadores em 
educação e a categoria perceberá o quanto evoluiu ao longo de tantas 
lutas. E é claro que lutaremos muito mais, pois queremos ampliar as 
conquistas e a valorização dos profissionais. 

Também queremos melhorar nossas vidas como cidadãos, no nosso 
bairro, na nossa cidade, no nosso país. Por isso, a categoria deve olhar 
o passado com muito cuidado. Vamos nos lembrar como era o governo 
FHC e como é o governo Lula. A questão que devemos analisar são os 
projetos de governo e não as pessoas. Eles não querem comparar, mas 
nós queremos: 

Lula criou 15 milhões de empregos com carteira assinada, FHC criou 
só cinco milhões. Lula tirou 23 milhões de pessoas da pobreza absoluta, 
FHC acentuou a pobreza, ou vocês não se lembram dos anos e mais 
anos sem qualquer reajuste salarial, os preços lá em cima e no final do 
mês não dava para comprar sequer um liquidificador? 

Nos anos FHC o Brasil quebrou duas vezes. Com o Lula o País enfren-
tou a pior crise nos últimos 30 anos e respondeu de forma positiva". 

Salário mínimo atual: R$ 510,00, comprometendo em 45% a cesta 
básica. Salário mínimo de FHC ao deixar o governo: R$ 200,00, compro-
metendo a cesta básica em 64%, ou seja, no governo Lula dá para com-
prar duas cestas básicas e ainda sobra. No governo FHC só dava para 
comprar uma.Esta e muitas outras comparações você também pode 
fazer e depois decidir o que prefere para o futuro de Brasília e do Brasil: 
boas ou más notícias?
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Assédio Moral, não!
O SAE se solidariza aos trabalhadores da Educação que pediram exoneração de seus cargos!

Diretores e funcionários da Carreira em 
cargos comissionados estão pedindo exo-
neração, pois se sentem pressionados a 
apoiar a candidatura defendida pelo senhor 
Rogério Rosso, o governador eleito em abril 
com oito votos dos deputados distritais.

Das 14 regionais de ensino, onze dire-
tores das mesmas pediram exoneração. 
Foram os diretores das regionais de Bra-
zlândia, Santa Maria, Ceilândia, Núcleo 
Bandeirante, Planaltina, Paranoá, Recanto 
das Emas e Samambaia. Todos alegando 
motivos particulares. A diretora de Samam-
baia desistiu de sair, no que foi também 
atendida. No dia 06 de outubro foi a vez 
dos diretores de São Sebastião, Gama e 
Sobradinho. E, hoje, (08.10), a diretora de 
Samambaia voltou a pedir exoneração.
Veja matéria divulgada na imprensa.

Pressionados a apoiar Weslian Ro-
riz professores pedem exoneração 

  Servidores da rede pública de ensino 
denunciaram, na manhã desta sexta-feira 
(8/10), que o atual secretário de Educação, 
Sinval Lucas, os coagiu para que traba-
lhem em prol da candidata de Weslian Roriz 
(PSC). Segundo o diretor da Regional de 
Ensino do Plano Piloto e do Cruzeiro, Fá-
bio Pereira de Sousa, 34 anos, o secretário 
convocou 14 diretores das regionais e ou-
tros funcionários da pasta para participar de 
uma reunião adminitrativa, ocorrida na últi-
ma terça-feira (5/10), na sede da Secretaria 
de Educação para tratar sobre "o processo 
político no Distrito Federal".

De acordo com o que Fábio relatou ao 
Correio Braziliense, Sinval pediu "explicita-
mente" que os professores e diretores traba-
lhassem apenas meio período nas escolas 
e no outro fizessem campanha da candida-
ta. Ele e outros três diretores das regionais 
do Gama, Taguatinga e Samambaia infor-

maram que pedirão exoneração dos cargos 
ainda nesta sexta-feira. Fabio prestou, pela 
manhã, uma queixa formal no Ministério 
Público do DF. O secretário convocou uma 
entrevista coletiva, às 14h desta sexta, para 
esclarecer o assunto.

No dia 26 de setembo, o governador Ro-
gério Rosso declarou apoio à candidatura 
de Weslian Roriz. Dois dias depois, a quatro 
antes das eleições, o então secretário de 
Educação, Marcelo Aguiar, pediu exonera-
ção do cargo. Aguiar confirmou ao Correio o 
pedido de demissão, alegando motivos polí-
ticos: "O governador mantinha até domingo 
(26/9) uma posição de neutralidade. Com a 
decisão de declarar apoio a Roriz, nao acho 
que convém ficar no governo. Respeito a 
opinião dele, mas apresento a minha diver-
gência", disse na época Aguiar.

Fonte: Correio Braziliense

2º turno das eleições: os desafios em revelar verdades e em desfazer mitos
As eleições gerais do último dia 3 remetem 

a muitas reflexões sobre o processo democrá-
tico e de desenvolvimento do país. O papel da 
mídia manteve-se preponderante tanto em ní-
vel de convencimento direto do eleitor - com 
claro apoio da maioria e dos maiores veícu-
los de comunicação ao candidato das elites 
José Serra - como nas mensagens sublimina-
res provindas de resultados de pesquisas de 
intenções de voto altamente questionáveis, 
durante grande parte da campanha, que aca-
baram induzindo, principalmente, os eleitores 
indecisos. Outro destaque refere-se ao apelo 
religioso nunca visto em uma eleição, o qual se 
expressou, na maior parte dos casos, por meio 
de boatos preconceituosos, injuriosos e difa-
matórios contra a candidata do governo Lula.

A culminância do 2º turno torna inevitável 
o debate mais profundo sobre os projetos dos 
candidatos que disputam aos pleitos presi-
dencial e estaduais/distrital. Em nível federal, 
inevitável, agora, a comparação entre as duas 
últimas gestões que comandaram o país em 
idêntico período de tempo.

E do ponto de vista educacional - que dire-
tamente se associa ao compromisso principal 
da CNTE - os avanços conquistados na gestão 
do presidente Lula superam largamente os re-
sultados obtidos pelas políticas neoliberais de 
FHC. O atual governo não só triplicou o orça-
mento federal para o setor, como também em-
pregou um caráter sistêmico às políticas edu-
cacionais, contrapondo a lógica fragmentada e 
de desresponsabilização da União para com a 

educação básica da gestão passada. 
Essa nova visão (sistêmica) empregada pelo 

MEC se fez notar, claramente, na criação do Fun-
deb, que ampliou a abrangência do atendimento 
estudantil e elevou as verbas federais de R$ 500 
milhões à época do Fundef para R$ 7 bilhões em 
2010; no PSPN, que depende do compromisso 
dos gestores estaduais e municipais - além do 
julgamento do mérito da ADI 4.167 no STF - para 
ser devidamente efetivado; no aprimoramento 
dos condutos sociais, especialmente através da 
Conferência Nacional de Educação (CONAE); na 
criação das políticas de formação dos trabalha-
dores da educação (Política Nacional de For-
mação de Professores e o Profuncionário); nas 
diretrizes nacionais de carreira emanadas pelo 
Conselho Nacional de Educação (professores e 
funcionários de escola); bem como na amplia-
ção dos programas da merenda escolar, do li-
vro didático e do transporte escolar para toda a 
educação básica.

O entrelaçamento entre os níveis básico e 
superior se deu, também, por meio do Prouni - 
que ajudou a absorver a demanda represada de 
estudantes sem acesso ao nível superior - e do 
Reuni - o qual ampliou as vagas nas universida-
des públicas, interiorizou campi e destinou 20% 
das matrículas dos cursos dessas instituições 
para a formação de professores da educação bá-
sica. A triplicação do número de escolas técnicas 
(e Institutos Federais de Educação Tecnológica) 
é outra marca sem precedente para a educação 
brasileira.

Neste momento, a CNTE mantém sua orien-

tação já declarada no primeiro turno das elei-
ções de apoio a candidaturas democráticas e 
comprometidas com a educação pública de 
qualidade e, consequentemente, com o bem-
estar da maioria da população. E, embora 
saibamos que o atual projeto de sociedade 
levado a cabo pelo presidente Lula contenha 
limites que precisam ser superados, ainda as-
sim ele representa o oposto pretendido pelo 
candidato Serra, que se apoia na concepção 
perversa de Estado mínimo. E é com esta pers-
pectiva que nos posicionaremos durante o se-
gundo turno das eleições.

Fonte: CNTE

Alertamos toda a categoria para que 
não viagem no feriado do dia 02 de no-
vembro, pois no dia 31/10 teremos elei-
ções para escolher o governador de 
Brasília e o presidente do Brasil. No pri-
meiro turno, o número de abstenções foi 
bastante elevado e dependendo do que 
ocorrer no segundo turno pode haver al-
teração no resultado das eleições. Quem 
está na frente, pode sim, perder a eleição 
por conta da ausência do eleitor na urna.

O seu voto fará diferença. Compareça 
à urna e exerça a sua cidadania.

Atenção: O Brasil e Brasília 
dependem de você.

No dia 31 de outubro, vote!
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