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Em defesa da Carreira por um futuro melhor!
Os servidores mais antigos devem se lembrar que o SAE-DF foi
um dos primeiros sindicatos da
categoria, em todo o Brasil, a começar a discussão sobre a profissionalização e a Carreira.
No início dos anos 90, o governo
brasileiro passa a adotar a política
neoliberal e a palavra globalização
não saia das páginas de jornais.
Um novo modelo econômico surgia e com ele as demissões de servidores públicos.
Foi quando o SAE passou a direcionar sua atuação no sentido de
profissionalizar a categoria e impedir as ameaças de demissão que
rondavam a todos nós.
Os auxiliares de ensino puderam
compreender na prática a importância da profissionalização através
da implantação do Plano de Carreira, as lutas do SAE para a reformulação do mesmo em vários momentos. Isto significou um grande
salto nos salários dos servidores e
na prática a categoria percebeu que
estudando, poderia ascender na
Carreira e melhorar seu salário.
Hoje, a direção do SAE, que teve
uma visão de futuro ainda nos

anos 90, está mais uma vez na luta
em defesa da Carreira. Para isso,
temos um projeto que aguarda a
votação na Câmara Legislativa e
após, a sanção do governador, permitindo alterações na ficha profissiográfica com novas funções e
dando chances aos servidores que,
através de muito esforço, estudaram, concluíram suas faculdades,
suas pós-graduações, entre outros
cursos, inclusive técnicos.
Olhando para trás vemos o quanto a categoria evoluiu, atendendo
as orientações do SAE, pois praticamente começamos do zero. Lembram quando o SAE fez parcerias
com cursos supletivos, escolas de
alfabetização? É verdade, chegamos
a ter servidores que sequer eram
alfabetizados e muito lutamos para
que todos concluíssem o primeiro
grau, depois o segundo grau e incentivamos a fazer uma faculdade
e frequentemente temos divulgado
novas turmas de formandos.
A direção do SAE lutou muito
para que esta categoria tivesse um
futuro dentro da Carreira de Assistência à Educação. Coisas boas virão, pode acreditar.

Atenção Associado(a)
Aposentado(a) do SAE-DF. Saiu o
precatório do Plano Bresser
Após longos anos lutando
na Justiça, o SAE-DF conquista uma grande vitória para os
aposentados(as) deste Sindicato.
Cerca de 1.800 (um mil e oitocentos servidores) terão direito a receber o precatório do
Plano Bresser que foi disponibilizado na conta do SAE-DF para
aqueles(as) servidores(as) com
mais de 60 anos ou com doenças crônicas.
Agora, você servidor (a) que
está recebendo essa correspondência é porque o seu nome
está incluído (a) na lista dos que
têm direito a receber o precatório do Plano Bresser. Compareça
à sede do SAE-DF para pegar um
requerimento para comparecer
ao banco e receber o valor a
que tem direito.
O SAE-DF ressalta mais uma
vez o seu compromisso com a
luta da categoria e também com
todas as ações que entramos na
justiça, onde acompanhamos
tudo com seriedade e respeito
aos direitos dos servidores.
Aguardamos você, companheiro (a) que muito contribuiu
com o fortalecimento deste Sindicato para receber o precatório
do Plano Bresser.
Para ser atendido (a) com
mais rapidez, traga cópias e originais da sua Carteira de Identidade, do CPF e contra-cheque.
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Associada é a primeira a receber o Plano Bresser
Depois de anos de luta na justiça,
com a direção do SAE acompanhando atentamente o processo, finalmente saiu uma relação de associados que receberão o precatório do
Plano Bresser Pereira.
A primeira associada a chegar ao
Sindicato para receber o benefício
do plano Bresser foi Ananias Batista
Furtado de Samambaia e filiada ao
SAE desde 19/04/1985.
Lembramos que estarão recebendo o precatório do Plano Bresser os
associados ao SAE aposentados ou
com problemas de saúde.
Veja a entrevista desta associada
consciente e que se manteve fiel ao
SAE, estando filiada a esta entidade
desde a década de 80, acreditando
na luta do Sindicato:
Qual a sensação de receber o plano Bresser?

Sensação de satisfação e muita
surpresa quando soube que iria receber, pois já não tinha mais esperanças em por a mão nesse dinheiro.
Qual a importância do Sindicato
nessa conquista?
Vimos que a luta do nosso sindicato

é grande, mesmo com a demora da
justiça, o SAE nunca deixou de correr
atrás dos direitos dos seus associados.
É importante estar filiada para
termos nossos direitos garantidos e
acreditar que o sindicato fará sempre
o melhor por toda a nossa categoria.

Comissão de Negociação do SAE se reúne com o GDF
Agora está definido que todas
as quintas-feiras a mesa permanente de negociação se reunirá
para tratar dos itens da Pauta
de Reivindicações que estarão
pendentes, entre outros assuntos de interesse da categoria.
Na reunião realizada dia 25/08,
entre o GDF e a Comissão de Negociação do SAE, foram discutidos vários pontos do Plano de
Carreira a ser implantado com a
incorporação da GATA.
No dia 01/09, aconteceriamais uma reunião da Mesa Permanente de Negociação e já estava acertado que nessa data o
GDF apresentaria a proposta financeira com a incorporação da
Gata. Quando soubemos que
a proposta não estava pronta,
a direção do SAE desmarcou

a reunião e resolveu convocar a
Assembléia para o dia 21/09 para
pressionar o GDF e ser mais ágil
no processo de negociação, bem
como, cumprir de imediato com
o que foi acordado em nossa última greve.
Mais uma vez informamos à

categoria que a direção do SAE
tem se desdobrado para defender os interesses dos Servidores
da Carreira Assistência à Educação com compromisso e transparência, pois através do nosso
site a categoria é informada de
todas as nossas ações.
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SAE-DF tem reunião com Readaptados da Carreira Assistência à Educação
No dia 25/08, às 14h, o SAEDF participou de uma reunião
com os readaptados da Carreira
Assistência à Educação, quando
reafirmamos a importância do
trabalho e a valorização desse
importante segmento que muito
ainda tem para contribuir como
profissional.
O SAE-DF foi representado pelo
Secretário Geral, Denivaldo Alves, e contamos com a presença da deputada distrital Rejane
Pitanga (PT-DF) que sempre tem
colocado o seu mandato à disposição da categoria.

SAE-DF se reúne com a SUGEPE e tem pontos
administrativos da Pauta de Reivindicações atendidos
Em reunião realizada entre a direção do SAE e a SUGEPE - Subsecretaria de Gestão dos Profissionais de Educação, dia 16/08,
vários pontos administrativos da
nossa Pauta de Reivindicações foram atendidos, em cumprimento
ao que foi acordado por ocasião da
nossa vitoriosa greve.
Lembramos que resolver os problemas que envolvem as questões
administrativas também é um
avanço, pois melhora as condições
de trabalho em muitos casos e o
servidor tem um desempenho melhor no exercício de suas funções.
Abaixo, destacamos os pontos
que foram atendidos nessa reunião do dia 16/08 e ressaltamos
que novas reuniões estarão acontecendo em breve para discutirmos os demais pontos que serão
atendidos por blocos, ou seja, a
cada reunião, a SUGEPE vai atendendo os pontos da nossa pauta
que ainda estão pendentes.
Veja aqui os pontos da Pauta de Reivindicações que foram atendidos:
-Edição de Portaria que concede
Afastamento Remunerado para Estudo, até julho/2011;
-Ampliação do número de vagas

nos cursos oferecidos pela EAPE,
respeitando o cargo ocupado pelo
servidor;
-Edição de Portaria versando sobre a liberação do servidor para
participar de cursos que mantenham correlação com o cargo
ocupado pelo servidor, respeitado percentual determinado para
cada instituição;
-Instituição de uma Comissão Paritária para estudo da reestruturação da Lei 4.458/2009, que trata
do Plano de Carreira, nos pontos
conflitantes;

-Implementação de ações concretas de humanização do atendimento na Diretoria de Saúde Ocupacional;
-Ampla divulgação dos cursos oferecidos para os servidores da Carreira Assistência à Educação;
-Participação dos Servidores da
Carreira Assistência à Educação no
processo de Gestão Democrática;
-Empenho para que a ocupação
dos cargos e funções administrativas se dê para os Servidores da
Carreira Assistência à Educação,
conforme previsão legal.
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SAE tem negociações específicas dos monitores
da Carreira Assistência à Educação
A direção do SAE-DF tem
se reunido com a Secretária
Adjunta de Educação para
apresentar e negociar a Pauta de Reivindicações desse
segmento. Também participa
uma comissão de monitores cujos nomes foram tirados em uma grande reunião
dia 02/09 na Subsecretaria
de Educação na 607 Norte,
Sede II.
No dia 14/09 fizemos uma
reunião, no auditório da CUTDF, com a Comissão de Negociação do SAE e a comissão
de monitores que foi tirada
no dia 02/09, quando tiramos
uma Pauta de Reivindicações específica do segmento
e no dia 16/09 tivemos mais
uma reunião na Subsecreta-

ria de Educação, quando o
Secretário Geral do SAE-DF,
Denivaldo alves, entregou
a Pauta de Reivindicações
dos monitores para a Secretária Adjunta de Educação e
também foram abordados os
problemas da função de monitor, que é nova na Carreira,
bem como a expectativa de
vários concursados de serem convocados o mais breve possível, considerando
que há grande carência de
monitores na Secretaria de
Educação. Na ocasião fomos
informados que a convocação dos aprovados no concurso não depende apenas
da Secretaria de Educação,
mas também das Secretarias
de Planejamento, de Admi-

nistração e da Fazenda.
Foram agendadas várias
reuniões com a Secretária
Adjunta de Educação para
tratar de todas as demandas da Pauta de Reivindicações. A próxima reunião
será no dia 22/09 e em
seguida haverá outra dia
27/09. Além da direção do
SAE-DF, participará dessas
reuniões uma comissão formada por três representantes dos concursados.
O SAE tem trabalhado diariamente para defender os
interesses dos servidores e
temos nos desdobrado para
participar de diversas reuniões com setores do governo
para avançar em nossa Pauta de Reivindicações.

Direção do SAE-DF na luta para que os monitores aprovados em concurso da SEDF sejam chamados o mais rápido possível. A expectativa do segmento é grande e a carência desses profissionais nas escolas, maior ainda.
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SAE-DF participa da aula inaugural do Profuncionário
A aula inaugural do curso
de formação para os funcionários da Carreira de Assistência
à Educação - Profuncionário
aconteceu dia 14/09, no auditório da EAPE, com a presença do Secretário de Educação
Denílson Bento da Costa e
do Secretário Geral do SAEDF, Denivaldo Alves. Também
estiveram presentes à aula
inaugural: Elizama Castilho do
Conselho Nacional do Pró-funcionários do Ministério da Educação; João Monlevard - Consultor Legislativo da Câmara
Federal; Francisco José da
Silva Mano - Diretor da EAPE;
Edmilson Ramos Camargos
(Lamparina) - Diretor do DEFE
da CNTE.
É um curso muito importante para capacitar e profissionalizar o servidor em determinada área, garantindo assim a
sua permanência nessa função, sem correr o risco de ser
substituído.
Denivaldo Alves, Secretário
Geral do SAE-DF falou da importância da luta do Sindicato
para que o Profuncionário fosse concretizado, lembrando
que a atuação da entidade está
sempre voltada para garantir a
valorização dos servidores. “O
SAE sempre esteve presente na luta pela implantação do
pró-funcionários aqui no DF.
Estivemos em vários debates
feitos com os governos anteriores, mas nós funcionários de
escolas não tínhamos esse reconhecimento e o sindicato vinha sempre lutando para tornar
o nosso pleito em realidade.
Hoje a qualificação e profissio-

Denivaldo Alves, Secretário Geral do SAE-DF, assiste aula
inaugural do Profuncionário no auditório lotado da EAPE
nalização de todos os funcionários de escola é um anseio
que atende a carreira como
um todo. O debate do pró-funcionários também faz parte da
proposta da carreira”, afirmou
Denivaldo.
“Acreditamos que o novo
Secretário de Educação que
vem acompanhando essa
luta do SAE desde seu tempo como Secretário Geral da
nossa Confederação, a CNTE,
verá com bons olhos também
a criação de uma gratificação
referente ao Profuncionários, e
a incorporação da GATA, pois
na ocasião na mesa de negociação esse foi um dos motivos
para que a nossa greve fosse
suspensa” disse Denivaldo durante a sua fala.
O Secretário Geral do SAE
deu boas vindas a todos os
gestores em educação que conhecem a força dessa categoria com sua história de lutas e
de conquistas. “Sejamos todos

educadores e promotores da
educação”, finalizou.
Saiba Mais:
O Profuncionário é um programa que visa a formação dos
funcionários de escola, em efetivo exercício, em habilitação
compatível com a atividade que
exerce na escola. A formação
em nível técnico de todos os
funcionários é uma condição importante para o desenvolvimento profissional e aprimoramento
no campo do trabalho e , portanto, para a carreira. O Decreto 7.415 de 30 de dezembro de
2010 institui a política nacional
de formação dos profissionais
da educação básica e dispõe
sobre a formação inicial em serviço dos funcionários da escola.
Entre seus objetivos fundamentais, está a valorização do trabalho desses profissionais da educação, através do oferecimento
dos cursos de formação inicial
em nível técnico proporcionados
pelo Profuncionário.
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Profuncionário: Mais uma luta do SAE vira realidade
Mais uma reivindicação antiga do
SAE e negociada durante a nossa última greve está se tornando realidade.
No dia 25 de abril, foi assinado o
acordo que proporciona os cursos
aos servidores da SEDF. O acordo
foi assinado entre Secretaria de
Educação, a coordenadora-geral de
Formação do Ministério da Educação (MEC), Helena de Freitas, o diretor da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
(EAPE), Francisco José de Assis, e
o Secretário Geral do Sindicato dos
Auxiliares de Educação do DF (SAE),
Denivaldo Alves do Nascimento.
No dia 28/07 o Secretário Geral do
SAE-DF, Denivaldo Alves, participou
da aula inaugural do Profuncionário
na EAPE. O evento aconteceu em
dois turnos com o auditório lotado.
Ao todo, mil funcionários se inscreveram para participar dos cursos
técnicos nas seguintes habilitações:
Secretaria Escolar, Multimeios, Ali-

mentação escolar e Meio ambiente e infraestrutura com duração de
1200 horas/aulas. Os módulos dos
cursos serão desenvolvidos pela
EAPE e terão certificação da Escola
Técnica de Ceilândia.
Outros 800 servidores já se inscreveram também e aguardam a abertura de vagas para os novos cursos.
A categoria entendeu a importância de participar desses cursos,

necessários para a alteração da
nomenclatura e dentro da Carreira, iremos discutir uma gratificação
para quem concluir os mesmos.
Assim, o SAE mostra que tem visão
para defender interesses dos servidores, e que só um tempo depois
serão compreendidos ou assimilados. Esta é mais uma luta vitoriosa
deste Sindicato e que foi conquistada em nossa greve.

Ação da GDO com advogado
particular é golpe: cuidado!
O SAE-DF alerta a categoria que
tem um espertalhão andando nas escolas de braços dados com um advogado e cobrando dos servidores
a quantia de R$ 200,00 de cada um
para entrar com ação da GDO – Gratificação de Desempenho Organizacional. Lembrem-se da história do
retroativo do tíquete refeição, quando muitos servidores entraram com
advogado particular e só perderam
dinheiro, nada conseguiram.
Não há necessidade dessa ação
por advogados particulares, pois o
SAE, através do escritório Ulisses
Riedel já entrou com ação coletiva
com todos os nossos associados.
Entrar nesse tipo de golpe só atrapalha o nosso processo.

Todos os processos que o SAE entra na Justiça são muito bem acompanhados. Fiquem tranqüilos que a
categoria está bem assessorada com
um grande escritório de advocacia.

