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Envolvido em muita polêmica, a 
decisão sobre a adoção ou não de 
sábados letivos voltou a ser discutida, 
pois a prefeitura apresentou uma nova 
proposta de calendário. Houve 
resistência e protesto de grande parte 
dos educadores com a nova ideia que 
inclui sábados letivos.

A proposta da gestão seria trabalhar 
dez sábados com projetos e ativida-
des lúdicas/comemorativas, no 
horário das 8 às 12 horas. Estes 10 
dias seriam recompensados com a 
inclusão de mais tempo de recesso 
em janeiro de 2019, saltando de 15 
para 25 dias de suspensão do trabalho 
neste período.

Em votação apertada, a proposta sem 
sábados letivos teve 176 votos, contra 
160 votos da proposta com sábados 
letivos.

Insatisfeita com o resultado, a 
Secretária de Educação, Lindomar 
Soares, que foi à assembleia explicar 
as propostas da Prefeitura, encami-
nhou que os profissionais teriam 
liberdade para optar entre os dois 
modelos de calendários letivos.

Entretanto, o Sindicato orienta que a 
decisão da maioria deve ser soberana 
e afirma que continuará defendendo o 
que foi encaminhado pelos servidores 
do magistério nas últimas três 
discussões democráticas sobre o 

assunto, ou seja, a não inclusão de 
dias letivos nos sábados.

O Sindsep reforça ainda que a posição 
da Secretaria de Educação polemiza 
ainda mais e pode levar a uma situa-
ção de enfrentamento entre trabalha-
dores dentro das unidades escolares, 
o que só piora a situação.

Diante da proposta da Prefeitura, o 
Sindicato segue firme na defesa das 
decisões tomadas pela categoria. “A 
luta continua e o lema desta empreita-
da é nada menos que Resistir e Lutar”, 
comenta Maria Santos, presidenta do 
Sindsep.

Mulheres de Fibra 2018 homenageia a luta e a resistência das mulheres
MÊS DA MULHER

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia realizou assembleia no dia 11 de abril 
com os profissionais do magistério, para debater mudanças na proposta de reajuste salarial do 
magistério e a questão dos sábados letivos.

+ Veja mais na pág. 02
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A luta e o papel da mulher na socieda-
de foi o foco da terceira edição do 
prêmio Mulheres de Fibra, realizado na 
noite do dia 22 de março deste. O 
evento homenageou servidoras 
municipais, professoras e militantes 
das causas populares de Caucaia. 
Organizada pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais 
(Sindsep), a solenidade aconteceu no 
Grêmio local.

Dezenas de mulheres foram agracia-
das com a comenda. Entre elas, 
servidoras de diversas categorias, 
personalidades sindicais e lideranças 
comunitárias receberam o certificado 
“Mulheres de Fibra 2018”.

“Nós queremos aqui reafirmar que a 
luta das mulheres precisam ser 
encorajadas e enfrentadas por nós 
mulheres, pois nós sabemos das 
nossas dores. No serviço púbico 
ainda lutamos por salários iguais aos 
dos homens, quando estamos em 
cargos iguais. As são serão as 
condutoras da revolução que nós 
precisamos”, disse Maria Santos, 
presidente do Sindsep.

A noite destacou também homenage-
ou Marielle Franco, socióloga, femi-
nista, militante dos direitos humanos 
e vereadora do Rio de Janeiro que foi 
assassinada a tiros no dia 14 de 
março. O crime, encarado como uma 
execução, aconteceu em meio às 
críticas da parlamentar à intervenção 
federal no Rio de Janeiro e à Polícia 
Militar. Marielle, uma mulher de fibra, 
denunciava constantemente abusos 
de autoridade por parte de policiais 
contra moradores de comunidades 
carentes. Em sua mémoria, as home-
nageadas da noite entoaram a ciranda 
feminista.

“Para todas nós mulheres negras que 
ousamos nos qualificar, estudar, 
enfrentar o racismo, a morte de 
Marielle foi uma tragédia anunciada”, 
disse Rochelle Lima, uma das home-
nageadas da celebração.

E se ser uma mulher de fibra é não se 
intimidar com os desafios, com as 
adversidades, com as dificuldades e 
com a opressão, o Prêmio de 2018 
contou ainda com uma homenagem 
especial. Enedina Soares, presidente 

da Federação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal do Ceará 
(Fetamce) e diretora do Sindsep, foi 
surpreendida como última homena-
geada da celebração. As suas compa-
nheiras e os seus companheiros de 
Caucaia decidiram celebrar a luta, a 
batalha por direitos e a resistência de 
Enedina, que já foi presidente do 
sindicato e hoje coordena a luta 
estadual dos servidores públicos, com 
destaque para as disputas travadas 
na resistência ao golpe, na defesa dos 
trabalhadores e nas manifestações de 
rua, a exemplo dos episódios de Icó, 
onde esteve na linha de frente de 
protestos, enfrentando inclusive 
violência policial

“Neste momento onde diversos 
direitos da classe trabalhadora estão 
sendo rasgados, o protagonismo das 
mulheres é fundamental. Saber que 
em Caucaia tem mulheres fortes e 
corajosas fazendo a luta é muito 
importante para a continuidade da 
nossa história de resistência e de 
luta”, discursou Enedina.
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Mauris ac dui nibh condimentumReajuste de 7% para o magistério é aprovado
ASSEMBLEIA

A Assembleia dos profissionais do 
Magistério também apreciou o 
reajuste dos professores, que voltou à 
pauta tendo em vista que o município 
chegou ao limite prudencial de gastos 
com pessoal, estacionado em 52,48%.

O Ministério Público convocou a 
gestão para rever o reajuste. A promo-
toria da cidade havia publicado uma 
recomendação no dia sete de março, 
após celebrado entre sindicato e 
Executivo o acordo de reajuste de 
6,81%.

Sendo assim, na audiência realizada 
no dia 5 de abril, com a presença da 
promotora Margarida de Carvalho 
Barbosa e do prefeito Naumi Amorim, 
a prefeitura propôs o aumento do 
percentual de reajuste dos professo-
res de 6,81% para 7%, em detrimento 
do aumento das parcelas, assim não 
elevando o índice de gastos com 
pessoal. O reajuste do magistério 
seria aplicado da seguinte forma: 2% 
em maio, mais 3% em setembro e, por 
fim, 2% em janeiro de 2019. Neste 
formato, estaria garantido o retroativo. 
Após debate, a categoria aprovou a 
proposta de 7%, com retroativo a 
janeiro.

“O Sindicato convocou a categoria 
porque realiza tudo com transparência 
e este assunto precisava sim delibera-

do pelo conjunto dos profissionais do 
magistério da cidade. É importante 
registrar que foi uma vitória garantir a 
reposição completa do salário dos 
professores, mesmo que de forma 
parcelada. Em um cenário de crise 
profunda, os professores de Caucaia, 
ao final desta luta, carregarão um 
reajuste maior que o de boa parte dos 
professores do Brasil”, ratificou Maria 
Santos, presidente do Sindsep.

Enedina Soares, presidente da Fetam-
ce e diretora do Sindsep, destacou o 

papel democrático do encontro: “a 
assembleia foi muito participativa, 
com demonstração de força dos 
trabalhadores e com a garantia de 
nossas garantias históricas. Um dia 
para ficar na memória dos lutadores 
desta cidade, onde prevaleceu a 
democracia e o entendimento de que a 
nossa luta é que nos leva às vitórias. 
Viva os profissionais do magistério de 
Caucaia, viva os servidores de nosso 
município”, enfatizou. 
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Mauris ac dui nibh condimentumSindicato vai à Justiça cobrar progressão dos servidores de nível médio e do fundamental
EDUCAÇÃO

O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Caucaia (Sindsep), 
requereu na última quarta-feira, 16 de 
abril, Mandado de Segurança Coletiva 
contra a Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Caucaia pelo não cumpri-
mento da implementação da progres-
são dos servidores de nível médio e 
fundamental do município.

O Mandado de Segurança foi protoco-
lado no Fórum de Caucaia em regime de 
urgência, haja vista que o resultado da 
progressão desses trabalhadores já foi 
publicado em 09 de março do ano 
corrente,�no�Diário Oficial do Município 
(Nº 1421). 

Os processos foram analisados pela 
Comissão de Análise, conforme os 
Artigos 16 e 17 da Lei nº 2.502 de 05 de 
dezembro de 2013, que trata do PCCR 
dos Servidores de Nível Médio e 
Fundamental – garantia também 
assegurada pelo Sindsep no início da 
nova gestão, após muita luta. Segundo 
informações da Secretaria de Adminis-
tração, o impacto financeiro para o 
incremento está estimado em R$ 15 
mil. 

Com a progressão, será implantado um 

incremento de 4% no vencimento base 
desses profissionais. O retroativo será 
conforme a data em que esses traba-
lhadores atenderam os requisitos, de 
acordo com o Art. 16 ou Art. 17 da Lei Nº 
2.502. 

A progressão salarial desses trabalha-
dores está atrasada desde Abril de 
2016. Portanto, na mesa de negociação 
com o sindicato e a gestão municipal, 
ficou acordado que o pagamento da 
progressão seria implementado no mês 
de março, retroativo a abril de 2016.

No entanto, fomos surpreendidos por 
uma notificação do Ministério Público, 
no dia 07 de março, afirmando que a 
Prefeitura Municipal de Caucaia 
encontra-se atualmente no Limite 
Prudencial da Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Diante do fato, o Sindsep compreendeu 
que falta prioridade da atual gestão em 
implementar a progressão desses 
servidores. Desse modo, impulsionou 
ao sindicato requerer junto à Justiça do 
Estado o pagamento.

Foto: M
arcos A

degas / S
indsep C

aucaia

Nos termos do Estatuto, arts. 72 e 73, a presidenta do Sindicato do 
Servidores Públicos Municipais de Caucaia – Sindsep,  no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que, no dia 24 de maio de 2018, 
quinta-feira, das 08:00 às 20:00, ocorrerão as eleições do Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais da Caucaia – SINDSEP, para 
composição da Diretoria Executiva (13 efetivos e 09 suplentes), 
Conselho Fiscal (03 efetivos e 03 suplentes) e composição do 
Conselho Político Deliberativo (05 efetivos e 05 suplentes por 
região, a saber: região Sede, região Jurema, região Praia, região 
Garrote, região BR 020 e região BR 222). O requerimento para 
registro de chapa deverá ser protocolado na secretaria do sindicato, 
localizado a Rua: Engenheiro João Alfredo, 371- Centro, CEP: 
61600-050 Caucaia Ceará, que funcionará de segunda à sexta, das 
08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no período de 19 a 30 de 
abril de 2018. Na sede do sindicato encontram-se pessoas 
habilitadas para prestar informações, emitir recibos, receber 
documentações, etc. durante o período eleitoral que vai de 18 de 
abril à 24 de maio de 2018.O requerimento acompanhado de todos 
os documentos exigidos para registro, conforme exigência 
estatutária, será encaminhado à presidência do sindicato, 
acompanhado de todos os documentos e assinado por qualquer um 
dos candidatos, conforme artigo 76 do Estatuto. A impugnação de 
candidaturas deverá ser feita no prazo de 2 dias a contar da 
publicação da relação nominal das chapas registradas. Caso não 
seja obtido quorum em primeira convocação, a eleição em segunda 
votação será realizada no dia 25 de junho de 2018, cujo quorum 
será de 30% dos sindicalizados em dias para ter validade. Não 

Edital de Convocação de Eleição do Sindsep

sendo atendido tal quorum será realizada nova eleição no prazo de 
90 dias. Em caso de empate, será realizada nova eleição dos 
escrutínios subseqüentes, só podendo concorrer  as chapas 
empatadas.

As eleições serão realizadas das 8:00h às 20:00h do dia 24 de 
maio de 2018. 

Localização das Urnas fixas:

Urna fixa 01-Sede do SINDSEP-Caucaia, localizado na Rua 
Engenheiro João Alfredo nº 371, Centro- Caucaia;

Urna fixa 02- Hospital Abelardo Gadelha da Rocha, nº36,  Parque 
Soledade, Caucaia-Ceará;

Urna fixa 03- Hospital e Maternidade Santa Terezinha, nº 3702 
Avenida Dom Almeida Lustosa, Marechal Rondon/Jurema -
Caucaia.

Localização das Urnas Volantes:

Existirão até 25(vinte e cinco) urnas volantes cujo roteiro será 
informado posteriormente pela comissão eleitoral, conforme 
artigo 88, §2º do Estatuto Social.

Caucaia, 18 de abril de 2018.

Maria das Dores Rodrigues dos Santos
Presidenta
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