
Apesar do recesso escolar, a direção do SAE trabalha 
diariamente em defesa das reivindicações da categoria

Durante toda a semana de 
5 a 9/07 a direção do SAE fez 
pressão e conseguiu, junto com 
a categoria, abrir um canal de 
negociação com o governo. Fi-
zemos uma ocupação no dia 
09/07, junto com alguns servi-
dores que tinham disponibilida-
de para participar da vigília, que 
foram muito importantes para 
atingirmos o objetivo espera-
do de forçar a negociação. Fo-
mos recebidos pela Comissão 
de Negociação do GDF, no dia 
09/07, e dos 29 itens da Pauta 
de Reivindicações, o SAE se-
parou 10 que julga como priori-
dade para a categoria.

Agradecemos a participa-
ção dos companheiros e com-
panheiras e informamos aos 
servidores que não foi possível 
fazer uma convocatória ampla, 
devido ao recesso, entre outros 
impedimentos, mas a força da 
categoria se fez presente mais 
uma vez.

Comissão de negociação do SAE e do GDF discutem 
pontos de interesse da categoria

Vitória dos servidores: fim 
da contrapartida do tíquete

Indiretamente conquistamos 
um reajuste salarial, pois não 
haverá mais a contrapartida do 
tíquete, uma vitória de todas as 
categorias de servidores do GDF 
e que contou com a luta do SAE 
também. A luta agora é pelo rea-
juste do benefício.

Reunião dia 30/07 para discutir 
a incorporação da GATA

A incorporação da GATA – 
Gratificação de Atividade Técni-
co-Administrativa está entre as 
nossas principais reivindicações 
e a direção do SAE tem se esfor-
çado nas negociações para con-
quistar mais essa vitória para os 
servidores.

No dia 30/07 já está agenda-
da nova reunião com a Comis-
são de Negociação do SAE, do 
GDF e a SEPLAG quando será 
apresentada uma planilha do 
impacto financeiro para início 
da discussão da proposta de ta-
bela para incorporação da GATA. 
Assim que tivermos com todas 

as informações, informaremos 
a categoria, através do nosso 
novo site, que está entrando no 
ar durante esta semana e tam-
bém com informativo.

No entanto, a incorporação 
da GATA é apenas um dos itens 
da nossa Pauta de Reivindica-
ções. Ainda temos muitos itens 
a serem conquistados, por isso, 
alertamos a categoria para que 
se mantenha mobilizada e pre-
parada para as convocações do 
SAE se precisarmos fazer nova 
ocupação na Secretária de Edu-
cação ou no próprio Palácio do 
Buriti. Estamos na luta.
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Veja os 10 itens da Pauta negociada e a resposta 
da Comissão de Negociação do GDF:

- Pagamento do exercício findo.
A Secretaria de Educação está 
elaborando um calendário de 
pagamento dos exercícios fin-
dos, com previsão de início em 
agosto, dos seguintes exercícios: 
agosto/2007, setembro/2008, ou-
tubro/2009 e novembro/2010. 
A Secretaria de Educação dará 
prioridade para quem tem acima 
de 60 anos, conforme estabelece 
o Decreto Distrital 31.398/2010.
Os demais receberão parcelada-
mente se o montante a receber 
for em valor superior a R$ 5 mil. 
Os valores menores de R$ 5 mil 
serão pagos de uma única vez.
-Pagamento do retroativo do tíque-
te alimentação.
O processo está em fase de exe-
cução e só nos resta aguardar a 
decisão judicial final.
-Pagamento do adicional noturno.
Todos os servidores que têm 
adicional noturno atrasado para 
receber devem entrar com reque-
rimento administrativo, pois a 
Secretaria de Educação se com-
prometeu em pagar. Quem já fez 
o requerimento, em breve rece-
berá o que lhe é devido.
-Curso de Formação Técnica à luz da 
Carreira.
Será formada uma comissão pa-
ritária para estruturar os cursos, 
inclusive o Pró-Funcionário.
-Incorporação da GATA.
No retorno do recesso, teremos 
uma reunião entre o SAE, Secre-
taria de Educação e a SEPLAG 
para analisar o impacto finan-
ceiro da incorporação da GATA. 
(*Reunião marcada para o dia 
30/07)
-Reajuste do tíquete alimentação.
Esse reajuste depende da nossa 
luta na Câmara Legislativa, pois 
o reajuste será somente através 

de projeto de Lei.
-Pagamento da diferença da grati-
ficação natalina.
A SEPLAG informou que é dí-
vida do governo anterior e não 
se compromete em pagar, mas a 
ação movida pelo SAE continua 
na Justiça.
-Vale transporte opcional.
Ficou acertado com a Secreta-
ria de Educação que o servidor 
poderá fazer um requerimento e 
dizer no mesmo se quer em pecú-
nia, cartão ou vale transporte.
-Ampliação da Carga Horária para 
os remanescentes.
A Secretaria de Educação enca-
minhou 1.500 servidores para 
ampliação de suas cargas ho-
rárias em março de 2008, mas 
houve um bloqueio por parte da 
SEPLAG sob a alegação de que 
não tinha recursos suficientes. 
Após o recesso, retomaremos 
essa discussão para cobrar do 
governo a ampliação da carga 
horária para os que ainda não 
foram beneficiados.
-Recesso Escolar – Igualdade de 
tratamento

O SAE também está cobrando da 
Secretaria de Educação que o re-
cesso dos servidores seja igual ao 
calendário escolar.
Incorporação e pagamento do re-
troativo dos 28,86%
Em relação ao retroativo dos 
28,86%, a Assessoria Jurídica 
do SAE pegou uma cópia da fita 
magnética com todos os dados de 
quem tem direito a receber o be-
nefício dos 28,86% e irá contratar 
um perito contador para elaborar 
os cálculos dos 10 mil e 600 ser-
vidores que estão no processo.
Também faremos uma pressão 
junto à Vara de Justiça, após o 
recesso do judiciário, para que 
haja pelo menos o despacho da 
incorporação dos 28,86%. A 
qualquer momento, o SAE con-
vocará a categoria para fazermos 
essa pressão, até porque a incor-
poração está nos autos do pro-
cesso só aguardando o despacho.
A Secretaria de Educação enca-
minhou as fichas para a justiça e 
aguarda parecer da mesma, não 
colocando qualquer obstáculo 
para fazer a incorporação.

O Secretário Geral do SAE - Denivaldo Alves, conversa com a 
categoria durante a vigília na Secretaria de Educação.


