
Servidores de Caucaia apresentam pauta da 
Campanha Salarial 2013

Caucaia é destaque na “Revista F” com caso de assédio moral

Depois de percorrer toda a cidade de Caucaia visitando os 
equipamentos públicos da cidade e indo ao encontro de 
servidores de todas as categorias que se organizam no 
serviço público municipal, a diretoria do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Caucaia (SINDSEP) apresenta a 
pauta da Campanha Salarial 2013.

O grande destaque deste ano, além da ampla consulta 
realizada nos locais de trabalho, é a batalha pela instalação 
da Mesa de Negociação Salarial permanente, entre 
trabalhadores e Prefeitura. A proposta é que o município 
reconheça a Convenção 151 de Negociação Coletiva, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), que assegura 
a negociação entre prefeituras e sindicatos sobre as 
condições de trabalho dos servidores públicos municipais. O 
documento é defendido pela Federação dos Trabalhadores 
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A Revista F, primeira magazine elaborada e publicada pela 
Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal 
do Estado do Ceará (FETAMCE), entidade a qual o Sindsep 
Caucaia é filiado, traz em sua reportagem de capa, que 
aborda o tema do assédio moral, o caso de servidoras que 
foram perseguidas pela administração municipal.

O caso aconteceu nos primeiros meses da gestão da então 
prefeita Inês Arruda, em 2004. As servidoras assediadas 
foram Kely Arruda, Ana Maria e Maria Cléa Barbosa, que, 
após serem afastadas por perseguição política da prefeitura, 
procuraram a assessoria jurídica do Sindicato de Servidores 
Municipais de Caucaia (Sindsep), já que, além de 
desmotivadas, estavam abaladas emocionalmente.

Nas demais matérias, a FETAMCE, que pesquisou 
profundamente o tema, traz um “raio X” do Assédio Moral, 
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no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará 
(FETAMCE), que lidera a campanha a nível estadual. A 
Convenção 151 assegura ainda outros elementos debatidos 
a cada ano pelo Sindicato, como a elaboração de Planos de 
Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), o aumento 
salarial com ganho real e a realização de concursos públicos 
para todos os cargo, focando o estabelecimento do Trabalho 
Decente no setor público.

A pauta do SINDSEP inclui 135 propostas, divididas entre 
ações de interesse de trabalhadores das secretarias de 
saúde, segurança, administração, esporte e juventude 
educação, e demais órgãos municipais. Existem ainda 
demandas de profissionais por planos de carreira e ações 
que focam a promoção da saúde e da segurança no trabalho.

Segundo Catarina Lima, presidenta da entidade, a 
campanha também concentrará esforços no cumprimento 
imediato e urgente da Lei do Piso Salarial do Magistério, com 
o estabelecimento de 1/3 da carga horária dos professores; 
adoção de planos de carreiras para os servidores de nível 
médio e fundamental; o pagamento de pecúnia aos 
professores; o auxílio alimentação e transporte para todos os 
servidores; a adoção de equipamentos de segurança, 
fardamento e condições de trabalho.

"Não admitiremos retrocessos. Queremos compromisso 
com o trabalhador e é isso que vamos exigir nesta 
campanha. Adoção urgente de uma política municipal que 
priorize o trabalhador", pontua Catarina.

Conheça a pauta completa no site www.sindsep.com.br

questão que despontou como um dos principais problemas 
contemporâneos e que ganha proporção estrutural no serviço 
público municipal, afetando as relações de trabalho e 
liderando as estatísticas de problemas relacionados à saúde 
do trabalhador.

Além da Revista, a Federação lançou uma campanha 
estadual de combate ao assédio moral no serviço público, 
intitulada de “Assédio Moral: eu digo não!”. O material da 
campanha também conta com imagens de servidores de 
Caucaia, que se tornaram personagens das mídias impressas 
e digitais do certame.

Conheça mais detalhes da Revista F e a campanha contra o 
assédio no site da FETAMCE (www.fetamce.org.br) ou do 
Sindsep (www.sindsep.com.br).

http://sindsep@sindsep.com.br


Para brindar os 17 anos, Sindsep lança seu primeiro site

Em Caucaia, após os cortes de benefícios, que têm 
afetado principalmente os professores da rede municipal e 
trabalhadores da saúde, o Sindicato dos Servidores de 
Caucaia (SINDSEP) denunciou a prefeitura da cidade ao 
Ministério Público Estadual (MP-CE).

O executivo municipal cortou o auxílio transporte conferido 
aos profissionais do magistério no último mês de novembro e 

Para brindar os 17 anos do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Caucaia (SINDSEP) e aproximar a entidade 
cada vez mais dos milhares de servidores e empregados 
públicos da cidade, a entidade sindical lança o primeiro site 

na internet: www.sindsep.com.br.

Com uma linguagem moderna, clean e de simples acesso, 
o site conta com uma gama de recursos digitais, como 
vídeos, áudios, fotos, infográficos, banners virtuais e outro 
recursos, assim como um grande investimento em 
informações, com assuntos de interesses dos servidores, 
cidadania, pautas do movimento sindical e questões ligadas 
aos direitos humanos. 

A plataforma virtual também abre espaço para a 

neste mês de dezembro, reduziu em 30% a gratificação dos 
cargos comissionados e acabou com a gratificação de 
estimulo à gestão. Outro grupo prejudicado foi o de 
profissionais da saúde, que não receberam a gratificação de 
produtividade. Houve ainda o corte de contratados em outras 
secretarias sob a responsabilidade da prefeitura. Segundo 
denúncias que chegaram a entidade, são pelo menos 30% 
de profissionais comissionados foram demitidos em diversos 
setores do governo municipal.

"O que aconteceu com a Prefeitura de Caucaia? É o que 
perguntamos. Não admitiremos que o insucesso na 
administração das contas públicas do município prejudique 
os trabalhadores. Não nos acovardaremos e se necessário 
iremos às ruas reivindicar o restabelecimento destes 
direitos.", afirma Catarina Lima, presidenta do Sindicato, que 
argumenta inclusive que a entidade tem se manifestado 
publicamente por meio de notas e ações nos locais de 
trabalho contra os cortes na folha e nos benefícios.

O sindicato deve ainda chamar uma assembléia com os 
filiados, caso não seja restabelecida a normalidade, para 
debater o caso e estabelecer novos encaminhamentos 
acerca da questão. Por enquanto, os representantes dos 
trabalhadores cobram uma interferência direta do MP-CE.

Repercussão
O tema foi destaque nas duas últimas semanas nos 

principais veículos de comunicação do Ceará, sendo 
manchete nos jornais Diário do Nordeste e O Povo, além de 
alvo de debate na TV Jangadeiro.

Sindsep Caucaia denuncia prefeitura ao Ministério
Público após corte de benefícios

Sindsep Caucaia conquista pecúnia para readaptados

interatividade e o diálogo com as redes sociais, que estarão 
presente no mesmo. O internauta poderá participar da 
construção de notícias, através do formulário de contato, 
enviando denúncias, informações, sugestões e demais 
contribuições, assim como amplo espaço para comentários 
nas matérias.

“Passamos a pautar a comunicação da entidade como 
prioridade, ainda que tenhamos dificuldade de manter esses 
suportes, que demandam um investimento arrojado. 
Fazemos isso, pois sabemos o papel crucial da comunicação 
no debate público e na mobilização social. Entregamos para 
os servidores uma arma na batalha diária por direitos e 
vamos fazer um bom uso, com certeza, desta extraordinária 
ferramenta”, enfatiza Catarina Lima, presidenta do Sindsep.

O Sindicato dos Servidores de Caucaia (SINDSEP) 
conquistou a adequação legal, sancionada pela Prefeitura, 
para que os professores readaptados (quando o servidor 
deixa a função antiga e assume uma nova função, não 
sofrendo ascensão ou rebaixamento) tenham direito a 
receber a conversão da licença prêmio em pecúnia 
(dinheiro).

“Temos uma conquista bastante questionada, mas que 
reafirmamos a sua necessidade e direito para quem vai 
usufruir dela. Ora, se eu fui readapatado, foi pelo exercício da 
função, não posso ser penalizado, até mesmo porque na 
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época estava dentro dos critérios para ter o direito. Então, é 
mais que justo que eu possa gozar de licença prêmio”, 
exemplifica a diretora do Sindsep, Enedina Soares.

O Sindsep alerta que a próxima remessa da pecúnia a ser 
paga é a dos readaptados e solicita que os trabalhadores 
fiquem atentos aos pagamentos devidos. A entidade vem 
buscando o pagamento semestral do direito e se coloca à 
disposição de sua base para o acompanhando de 
denúncias. O Sindsep explica que cobrará nas vias 
institucionais e judiciais o cumprimento da demanda, se 
necessário.


	Página 1
	Página 2

