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Depois de muitas reuniões, SAE-DF chama a categoria para 
a luta para cobrar respostas imediatas do GDF.

A direção do SAE tem se desdo-
brado para participar de inúmeras 
reuniões com setores do GDF, prin-
cipalmente com a Secretaria de Edu-
cação, ora em conjunto com o SIN-
PRO, para discutir questões comuns 
às duas categorias, ora somente a 
direção desta entidade nas reivindi-
cações específicas. 

No entanto, não temos nada de 
concreto até o momento, ou seja, 
o governo diz que tem boa vonta-
de em atender, mas antes preci-
sa estudar o assunto, formar uma 
comissão, elaborar um parecer e 
rever projetos que já estavam na 
Câmara Legislativa. Não discorda-
mos do cuidado do novo governo 
em tomar pé de toda a situação da 
máquina pública, mas também não 
queremos e nem a categoria quer, 
esperar indefinidamente para que 
se apresente uma proposta efetiva. 

Por isso, enquanto o governo 

Assembléias Regionais de luta e
 mobilização pelos 6 pontos prioritários 

da Pauta de Reivindicações:
1-Repasse ao GDF do Reajuste do Fundo Constitucional, 
objetivando verbas, por parte da SEDF, para cumprir os 
compromissos financeiros assumidos com os servidores em 
negociações passadas.
2- Incorporação da GATA;
-3-Retorno da Gratificação dos servidores do Ensino Espe-
cial e da Zona Rural;
4-Vencimento igual para todos os servidores com carga horá-
ria de 40 horas. Atualmente, os servidores têm vencimento de 
30 horas, mais a gratificação para aqueles que optaram pelas 
40 horas. E os servidores que tomaram posse recentemente 
com jornada de 40 horas, têm vencimento de 40 horas.
5-Pagamento das parcelas do Notebook contraparte do GDF. 
Na época o Secretário de Ciência e Tecnologia assumiu o 
compromisso de que o GDF pagaria a metade das parcelas, 
o que não foi cumprido.
6-Incorporação dos 28,86%

Aguarde a chegada do SAE na sua Escola

estuda, os servidores lutam e as-
sim, certamente, as coisas anda-
rão mais rápido, de acordo com a 
urgência que desejamos  para o 
atendimento às reivindicações da 
categoria. 

Portanto, fiquem atentos e mo-
bilizados, pois antes mesmo do Car-
naval iniciaremos as assembléias 
regionais objetivando traçar nossas 
estratégias de luta, com manifesta-
ções, atos públicos e muita pressão 
para cobrar uma resposta imediata 
aos nossos anseios. 

A partir do dia 02/03, o SAE-
DF estará nas escolas realizando 
as assembléias regionais, conver-
sando com a categoria, passando 
os informes das negociações e, 
em breve, marcaremos a Assem-
bléia Geral que vai deliberar so-
bre as próximas ações. 

Podem contar que vem muita 
luta para os próximos meses. 

Denúncia
O SAE está recebendo vá-

rias denúncias de que ainda 
têm professores em cargos 
administrativos ocupando as 
vagas dos servidores da Car-
reira. Exemplo disso acontece 

no Sia, onde vários professo-
res estão ocupando cargos 
administrativos.

Lugar de professor é na sala 
de aula e não ocupando a vaga 
dos servidores.

AVISO - O Serviço Jurídico do SAE passa a aten-
der por agendamento, objetivando garantir e 
agilizar o atendimento  dos servidores.

Reunião da Comissão de Negociação do SAE com a Secretária de 
Educação, Regina Vinhais e assessores
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Dois meses de muitas reuniões e 
negociações entre o SAE e o GDF 

Nesses dois meses de governo Agnelo participamos de várias reuniões e 
audiências para tratar de questões que dizem respeito aos servidores da 
Carreira. Veja as principais: 
-Reunião do SAE-DF e SEDF para tratar dos concursados. A reunião foi 
realizada dia 18/02. Participaram da reunião, o Secretário Geral do SAE, 
Denivaldo Alves, o chefe de gabinete da SEDF, a chefe da SUGEPE e repre-
sentantes da Comissão dos Consursados. O SAE cobrou a convocação dos 
concursados aprovados no concurso de 2009 e a chefe da SUGEPE, Patrí-
cia, apresentou um levantamento com relação aos cargos (Apoio Técnico 
Administrativo; Monitoria e Secretário Escolar). 
A matéria completa está no nosso site: 
www.saedf.org.br 
-SAE-DF, SINPRO e SEDF se reúnem para discutir melhorias no aten-
dimento da Diretoria de Saúde Ocupacional. Esta reunião aconteceu 
no dia 17/02 na Secretaria de Educação com a participação dos seguintes 

diretores do SAE: Denivaldo Alves, Edite Afonso, Sônia Vilarindo, Irailton 
Siqueira, juntamente com diretores do SINPRO, e Patrícia de Castro - Sub-
secretária de Gestão de Pessoas (SUGEP para discutir alguns ajustes para 
a melhoria do atendimento na Diretoria de Saúde Ocupacional – DSO. 
Veja matéria completa no site do SAE-DF: 
www.saedf.org.br 
-Reunião do SAE-DF com a Secretaria de Educação  - No dia 15/02 a 
direção do SAE foi recebida no gabinete da Secretária de Educação do DF, 
Regina Vinhais, para tratar das reivindicações da categoria. Nesse primei-
ro momento, apresentamos cinco pontos que consideramos como priori-
tários para o atendimento de imediato. São eles o repasse do reajuste do 
Fundo Constitucional, a Incorporação da GATA, o retorno da Gratificação 
dos servidores do Ensino Especial e da Zona Rural, vencimento igual para 
todos os servidores que estão já jornada de 40 horas e o pagamento das 
parcelas do notebook. 
Veja como foi a reunião em nosso site: 
www.saedf.org.br 

-Sae encaminha ofício à SEDF com a Pauta de Reivindicações  - Em 
ofício datado de 10/02, o SAE encaminhou à Secretaria de Educação as 
reivindicações da categoria, solicitando o agendamento de uma reunião 
para tratar da pauta e também cobrando a nomeação dos aprovados no 
concurso da SEDF, relacionando o número de vagas publicadas no edital 
do concurso de 2009: 100 Monitores; 250 Apoios Técnicos Administrati-
vos e 300 Secretários Escolares. 
-SAE e SEE-DF se reúnem para tratar sobre a saúde do servidor  - Em 
reunião realizada dia 02/02 entre o secretário-adjunto da SEE/DF, Erasto 
Fortes, e as diretoras do Sindicato, Edite Afonso - Secretaria de Saúde e 
Rosenilda Almeida - Secretaria de Organização, teve como pauta de dis-
cussão a saúde do servidor e a DSO (Diretoria de Saúde Ocupacional). 
No dia 03/02, foi realizada nova reunião na SUGEP com o Subsecretário 
Carlos Medeiros para discutir os problemas da perícia médica e a portaria 
que regulamenta o serviço de perícia, às 10h, com a participação da Co-
missão de Negociação do SAE/DF e representantes do SINPRO/DF. 
- Comissões de negociação do SAE-DF e GDF têm primeira reunião de 
2011  - Na manhã do dia 18/01/2011 aconteceu a primeira reunião en-
tre as comissões de negociação do SAE e do GDF. Além de ser a primeira 
reunião de 2011, também foi a primeira com o novo governo do Distrito 
Federal. 

Durante a reunião, o SAE entregou a Pauta de Reivindicações e a Carta 
Compromisso que o governador Agnelo Queiroz entregou aos servidores 
da Carreira Assistência à Educação durante o período eleitoral. 

O Secretário Adjunto da Secretaria de Educação, Erasto Fortes se com-
prometeu com o SAE em abrir mesa de negociação permanente para dis-
cutir ponto por ponto todos os itens da pauta, afirmando também que a 
cada reunião de negociação será apresentada uma resposta do governo 
em alguns desses pontos. 

Com isso, em cada reunião serão eliminados alguns pontos da pauta. 
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Direção do SAE negocia e BRB 
não exigirá mais avalista

Primeiro os diretores do SAE, Denilvado Alves – Secretário 
Geral e Damião Ornillo – Diretor de Finanças -, negociaram com a 
direção do BRB para renegociar as dívidas dos servidores junto ao 
Banco, garantindo que os descontos não ultrapassassem 30% dos 
salários. Mas, quando o servidor se dirigia até a agência bancária 
para negociar sua dívida, o BRB exigia a apresentação de avalista. 
Uma situação que para a grande maioria não resolve o problema, 
pois é muito difícil encontrar alguém que aceite avalizar a dívida 
de outra pessoa.

Diante disso, o SAE procurou novamente a direção do BRB, 
através dos diretores Denivaldo Alves e Damião Ornillo e conse-
guiram tirar essa exigência por parte do banco.

Quem tiver alguma dificuldade em renegociar sua dívida, que 
agora pode ser parcelada em até 90 vezes, favor procurar o SAE.

Reunião das Comissões de Saúde do SAE e do SINPRO com o pessoal da DSO



 Principais Reivindicações 
1.Convocação dos aprovados em concurso 
da SEE/DF, de acordo com a Lei de Diretri-
zes Orçamentária, aprovada em 27/08/2010. 
2.Concurso Público 
3.Incorporação da GATA; 
4.Incorporação dos 28,86%; 
5.Repasse do reajuste do Fundo Constitucio-
nal para a Carreira de Assistência a Educação. 
6.Implantação imediata do Plano de Saúde; 
7.Reajuste e pagamento do tíquete ali-
mentação; 
8.Pagamento dos exercícios findos e pre-
catórios; 
9.Regulamentação do Projeto de Lei da Re-
estruturação da Carreira; 
10.Gestão Democrática com eleição de ges-
tores educacionais; 
11.Ocupação dos cargos e funções adminis-
trativas somente pelos funcionários da Car-
reira de Assistência à Educação; 
12.Igualdade com o Magistério nos pontos 
que são pertinentes às duas categorias, 
Exemplo: Termo opcional dos vales trans-
portes e etc.; 
13.Pagamento das diferenças da gratifica-
ção natalícia; 
14.Pagamento do retroativo 
do Adicional Noturno; 
15.Reajuste do auxílio cre-
che; 
16.Programa habitacional 
para os servidores da Carrei-
ra Assistência a Educação; 
17.Liberação dos servido-
res da Carreira de Assistên-
cia a Educação para cursos 
e estudos; 
18.Conclusão da entrega 
dos notebooks para os ser-
vidores da Carreira Assis-
tência a Educação; 
19.Remanejamento confor-
me a nova reestruturação 
da carreira; 

Pauta de Reivindicações 
encaminhada à SEDF

20.Equipar e melhorar o atendimento do DSO 
(Diretoria de Saúde Ocupacional); 
21.Ampliar o número de vagas dos cursos ofe-
recidos pela EAPE para a Carreira de Assistên-
cia à Educação; 
22.Garantir para todos ativos e inativos des-
contos de 50% nos eventos culturais no DF; 
23.Reajuste de 100% nas funções administra-
tivas gratificadas da Secretaria de Educação; 
24.Garantir a fiscalização e manuseio da ali-
mentação escolar somente pelos profissionais 
da Carreira de Assistência à Educação; 
25.Garantir a ampla divulgação dos cursos ofe-
recidos pela EAPE nas escolas; 
26.Inclusão Digital para todos os servidores da 
Carreira de Assistência à Educação; 
27.Implementação do Art. 9º da Lei 4.458 de 
23/12/2009 (ampliação da carga horária); 
28.Material e equipamentos de Proteção; 
29.Capacitação e formação para o trabalho; 
30.Gratificação para quem trabalha com alu-
nos Portadores de Necessidades Especiais 
– PNE’s; 
31.Gratificação para os servidores que cumpri-
rem as exigências do Art. 9º da Lei 4.458 de 
23/12/2009.
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Tendo o GDF como réu, no dia 
18/02, a Justiça, em decisão re-
lativa ao processo dos 28,86% 
determinou ao governo que se o 
mesmo não apresentar embargos 
à execução ou concordar com os 
cálculos, que os autos do processo 
devem ser remetidos ao Contador 
Judicial para que este apresente o 
valor atualizado para correção.

Esta nova decisão reconhece o 
direito da categoria aos 28,86%, 
uma grande luta do SAE e de sua 
assessoria jurídica. Estaremos 
acompanhando nos próximos dias 
os trâmites do processo e informa-
remos à categoria.

A decisão abaixo, se refere ao 
retroativo do passivo, que irá 
para precatório. Já a incorpo-
ração dos 28,86% nós já ganha-
mos e não cabe mais recurso por 
parte do GDF e o SAE está lu-
tando para que seja incorpora-
do de imediato.

Veja a Decisão
Circunscrição : 1 - BRASILIA
Processo : 00031280/97
Vara : 113 - TERCEIRA VARA DA FA-
ZENDA PUBLICA DO DF
Título : DECISÃO
Pauta : Nº 31280/97 - Execucao de Sen-
tenca - A: SINDICATO DOS AUXILIA-
RES DA ADM ESC DO DF. Adv(s).: 
DF000968 - Ulisses Riedel de Resende, 
Luiza Rodrigues Pereira, Nilza Goncal-
ves Passos, Luis Gustavo Monteiro Fal-
cao. R: DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: 
DF015311 - Luis Augusto Scandiuzzi, 
(.). Em complemento à decisão de fls. 
1892, cite-se o executado, nos termos 
do artigo 730 do Código de Proces-
so Civil. Se, eventualmente, o Réu 
não apresentar embargos à execução 
ou concordar expressamente com 
os cálculos, remetam-se os autos ao 
Contador Judicial para que apresente 
o valor atualizado da execução. Em 
seguida, expeça-se Precatório ou Re-
quisição de Pequeno Valor, confor-
me o caso. Por último, determino a 
suspensão do trâmite processual pelo 
prazo de 03 (três) anos ou até que seja 
comprovado o pagamento.I.Brasília - 
DF, sexta-feira, 18/02/2011 às 15h35.
Marco Antonio da Silva Lemos, Juiz 
de Direito.

Os 28,86% têm nova 
decisão da Justiça



Carta compromisso de Agnelo dos 
principais pontos da pauta de 

reinvidicações dos servidores da 
Carreira Assistência à Educação

1-Concurso Público 
2-Implantação imediata da reestruturação da Carreira
3-Incorporação da GATA
4-Implantação imediata do Plano de Saúde
5-Pagamento dos precatórios e exercícios fi ndos
6-Reajuste e pagamento do tí quete alimentação 
7-Igualdade com o magistério nos pontos que são perti nentes às duas categoria
Exemplo: termo opcional dos vales transportes e etc.
8-Pagamento das diferenças da grati fi cação natalícia
9-Reajuste do auxílio creche
10-Gestão Democráti ca com eleições de dirigentes educacionais
11-Programa habitacional para os servidores da carreira de assistência à educação
12-Liberação dos Servidores da Carreira Assistência à Educação para cursos e estudos
13-Entrega dos nootbooks para os servidores da carreira assistência à educação que ainda não 
foram contemplados
14-Pagamento do décimo terceiro salário dos servidores no mês de dezembro
15-Cursos de capacitação e formação para o trabalho com grati fi cação específi ca
16-Incorporação dos 28,86%.

Com carinho e compromisso pela valorização dos Servidores da Carreira Assistência à Educação

carta do agnelo2.indd   1 12/9/2010   13:31:24
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Governador 
Agnelo, estamos 

esperando o 
cumprimento 

das suas 
promessas!

Qualificação dos servidores cria novas 
oportunidades para a categoria

A política de valorização dos servidores da Carreira é uma luta 
antiga da direção do SAE. Muitos ainda se lembram do trata-
mento diferenciado que a categoria recebia por parte do gover-
no e das direções de escolas, muitas vezes com humilhações e 
assédio moral.

A direção do SAE começou a brigar pela valorização dos servi-
dores, através de cursos de qualificação, realizando muitos semi-
nários, palestras e confecção de cartilhas explicativas para que 
a categoria compreendesse o quanto era importante estudar e 
se aperfeiçoar. Definimos uma nova forma de pensar, adotando 
como estratégia para elevar a auto-estima dos servidores de que 
os trabalhadores da Carreira também são educadores. Foram lon-
gos anos para que a própria categoria acreditasse que também era 
educadora em sua importante missão de preparar a escola e a sala 
de aula para os alunos e professores.

Incentivamos a complementação dos estudos, pois uma grande 
maioria tinha apenas o ensino fundamental. Vencida a etapa do 
segundo grau, a direção do SAE passou a trabalhar no sentido de 
que os servidores fizessem um curso superior ou cursos técnicos, 
promovidos pela própria Secretaria de Educação. Não foi fácil con-
vencer o governo de que os servidores da Carreira queriam, preci-
savam e mereciam ter cursos destinados a eles.

Hoje, podemos afirmar que a luta rendeu muitos frutos. Temos 
brigado para que os servidores da Carreira ocupem cargos de che-
fia na SEDF e isto só é possível porque os servidores se prepararam 
para isso, graças ao SAE que sempre incentivou e sempre colocou 
que a continuidade da Carreira na SEDF dependia de um conjunto 
de fatores: a luta por concurso público e a qualificação.

Por isso, temos grande orgulho de, mais uma vez, apresentar no-
vos formandos. Companheiros e companheiras que estão concluin-
do o curso superior. Isto sim, é uma grande vitória.


