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A mobilização foi aprovada  durante Assembleia Geral com os trabalhadores em 
aducação do município de Fortaleza.

Em Assembleia, professores pedem retirada de ação do SINDFORT contra o SINDIUTE [ pag. 11]

Sindicato cutistas travam 
batalha judicial pelo 
precatório do FUNDEF
STJ nega pedido de suspensão liminar da Prefeitura 
de Fortaleza e mantém bloqueio dos recursos do 
FUNDEF.

SINDIUTE envia à SME 
pauta sobre a reposição 
da greve
O documento enviado pela entidade tem o objetivo 
de formalizar o compromisso com a reposição que é 
um protocolo de final de greve. 

SINDIUTE realiza maior 
congresso de todos os 
tempos
A greve dos trabalhadores em educação conquista 
pela primeira vez o pagamento dos retroativos.

DIREITOS JUSTIÇA DOCUMENTO
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Campanha salarial do SINDIUTE inicia em outubro/15, realiza 
paralisações e atos nos meses de novembro e dezembro

AMEAÇA

“Agenda  do 
impeachment 
prevê ataque 
massivo 
a direitos 
trabalhistas”
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AMEAÇA ATAQUE

“AGENDA  DO IMPEACHMENT PREVÊ ATAQUE MASSIVO A 
DIREITOS TRABALHISTAS”

Reajustes parcelados 
prejudicam trabalhadores

Pelas ruas de nosso centro histórico, sindicalistas, movimentos sociais e partidários identificados e unidos pelo respeito à democracia e aos interesses da grande maioria 
do povo brasileiro

Prefeitos de Capitais atacam os trabalhadores com parcelamentos de reajustes 
e interesses da grande maioria do povo brasileiro

TEXTO  SUL 21  IMAGEM  TEIA DIGITAL TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL

Para a secretária nacional de Re-
lações de Trabalho da CUT, Graça 

Costa, a verdadeira agenda dos articu-
ladores da tentativa de impeachment 
da presidente Dilma e da tentativa de 
prisão do ex-presidente Lula está tra-
mitando silenciosamente no Congres-
so, sem debate com a sociedade, e tem 
direitos trabalhistas e sociais como seu 
principal alvo. Entre eles, destacam-se 
os projetos que ampliam massivamente 
as terceirizações, que mudam o modelo 
de partilha do pré-sal.

Sul21: Qual a avaliação da CUT sobre 
esse conjunto de projetos que tramitam 
atualmente no Congresso Nacional fle-
xibilizando ou simplesmente retirando 
direitos dos trabalhadores?
Graça Costa: A Secretaria de Rela-
ções de Trabalho da CUT vem acom-
panhando a tramitação desses projetos 
na Câmara dos Deputados e no Sena-
do. Estamos trabalhando para unificar 
as informações sobre esses projetos. 
No ano passado lançamos uma agenda 
legislativa que traz os principais pro-
jetos, tanto os que são ruins para os 
trabalhadores quanto os que são bons. 
Também estamos trabalhando forte-
mente dentro do Congresso conversan-
do com os parlamentares. Essa agenda, 
em geral, é muito negativa para a clas-
se trabalhadora.
De 2014 para cá, as coisas pioraram 
muito pra nós. A composição do par-
lamento brasileiro é muito atrasada. O 
DIAP (Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar), que presta 
assessoria para nós, estima que a atu-
al composição do Congresso só perde 
para a de 64. Nós vencemos, na ree-
leição de um projeto popular, mas não 
ganhamos o parlamento, o que está 
dificultando muito a nossa vida. No 
caso do PL da terceirização (4330), por 
exemplo, que tramitava há dez anos no 

Congresso, em 2015, em apenas três 
meses, estava aprovado na Câmara, 
graças aos encaminhamentos feitos 
pelo deputado Eduardo Cunha. Em 
abril de 2015, nós já perdemos uma ba-
talha importante.

Sul21: Quais são os projetos que mais 
preocupam a CUT e o movimento sin-
dical como um todo?
Graça Costa: Hoje, nós temos um 
mapa de 55 projetos que, para nós, são 
os mais prejudiciais à classe trabalhado-
ra. Destes, nós destacamos 11, que são os 
mais fortes. O PL da terceirização enca-
beça essa lista. Ele é o objeto de paixão 
do empresariado brasileiro. A terceiri-
zação é, hoje, o principal instrumento 
do capitalismo no mundo. É a forma 
que encontraram para se safar das cri-
ses do capital. Junto com ele, nós temos 
outros projetos muito fortes, como o 131, 
do senador José Serra (PSDB), que trata 
da partilha do pré-sal. Entendemos que 
esse é o tema que está por trás de toda 
essa questão do impeachment. Há uma 
disputa internacional pelas reservas 
do pré-sal brasileiro. Esse projeto já foi 
aprovado no Senado e enviado para a Câ-
mara. Já há uma comissão especial cria-
da para garantir uma rápida tramitação 
do mesmo.
Temos ainda um projeto que quer di-
minuir a idade de ingresso no merca-
do de trabalho. Hoje, os estagiários 
entram no mercado de trabalho com 
16 anos. Eles querem reduzir para 14. 
Esse projeto também já foi aprovado 
em uma comissão da Câmara e está 
andando. Temos também o projeto de 
redução da maioridade penal, que não 
é um projeto da área trabalhista, mas 
tem consequências muito pesadas para 
a sociedade brasileira. Acreditamos 
que o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente precisa de algumas melhorias, 
mas ele já é uma legislação que garante 

punição e, principalmente, ações pre-
ventivas e educativas.
Está tramitando também um projeto 
que já foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara, que 
trata de aumentar a jornada de horas 
extras dos trabalhadores rurais. Hoje, 
esses trabalhadores têm uma jornada 
de oito horas de trabalho, sendo permi-
tidas duas horas extras. Ou seja, já há 
trabalhadores rurais com uma jorna-
da de dez horas por dia. O projeto em 
questão acrescenta mais duas horas 
para a possibilidade de horas extras, 
ou seja, o trabalhador poderá ter uma 
jornada de doze horas por dia. Some-
-se isso tudo com a terceirização, que 
tem uma precarização muito alta, com 
o ingresso no mercado de trabalho aos 
14 anos e com o PL 432, que reduz a 
amplitude do conceito de trabalho es-
cravo, retirando a jornada exaustiva e 
o trabalho degradante deste conceito, a 
conclusão é que estamos caminhando 
para o trabalho escravo, para a escra-
vidão novamente em nosso país.
A linha da maioria dos atuais parla-
mentares é desregulamentar todos os 
nossos direitos, tudo o que conquista-
mos nas últimas décadas. No dia 21 de 
março nós comemoramos 84 anos da 
carteira de trabalho. A nossa avaliação 
é que estamos correndo o risco de per-
der o que conquistamos neste período. 
O que a esquerda e os trabalhadores 
de modo geral recusaram da CLT, hoje 
nós estamos defendendo com unhas e 
dentes para não perder.

Sul21: E como está, na tua avaliação, 
a correlação de forças dentro do Con-
gresso Nacional hoje em torno dessa 
agenda? Aparentemente, os defensores 
dessa agenda, que também estão na li-
nha de frente da iniciativa do impea-
chment contra a presidenta Dilma, tem 
uma maioria que está se consolidando? 

Qual deve ser a estratégia da CUT e do 
movimento sindical em geral para en-
frentar esse quadro?
Graça Costa: Sim. Eles têm maio-
ria. Na verdade, a classe trabalhadora 
nunca teve maioria ou hegemonia no 
Congresso Nacional, mas nós tínha-
mos um ambiente diferente do que te-
mos nesta legislatura. Nós tínhamos 
um ambiente onde havia debate e onde 
tínhamos espaço para circular livre-
mente pelo Congresso para defender 
nossas propostas junto aos parlamen-
tares. Tínhamos liberdade para entrar 
na Câmara, visitar os gabinetes, para 
usar camiseta, botton, defender nossas 
propostas, o que é próprio do dia a dia 
de uma casa legislativa. Agora estamos 
vivendo um momento difícil. Além de 
não termos maioria, a maioria está do 
lado do patrão, temos uma repressão 
muito forte. Estamos sendo impedidos 
de ingressar na casa legislativa com 
tranquilidade como fazíamos na legis-
latura passada.
O que estamos procurando fazer, em 
primeiro lugar, é fechar questão den-
tro das bancadas do PT, do PCdoB e 
do PSOL. Temos apoio também de uma 
parte da bancada do PDT, de uma parte 
da bancada do PSB. Em alguns casos, a 
posição em relação à pauta trabalhis-
ta é diferente da posição em relação ao 
impeachment. Há diferenças aí dentro 
dos partidos. Há algumas pautas que 
conseguimos unificar e ampliar a base 
de apoio, mas está muito complicado 
para a gente conseguir aprovar algu-
ma coisa. Mesmo com toda a dureza da 
atual conjuntura, estamos procurando 
também ampliar à mobilização junto 
às nossas bases. Mas o ambiente está 
muito hostil. Nós, da CUT, por exem-
plo, fomos proibidos de entrar na Câ-
mara. Tivemos que obter habeas cor-
pus no Supremo para poder entrar na 
Câmara.

O reajuste foi divulgado pelo mi-
nistro da Educação, Aloízio Mer-

cadante, ainda no dia 14 de janeiro de 
2016. Em anúncio à imprensa, o chefe 
da pasta disse que o novo piso seria 
reajustado em 11,36%. O valor passa-
ria de R$ 1.917,78 para R$ 2.135,64. 
O piso deveria ser pago para docentes 
com formação de nível médio com atu-
ação em escolas públicas com 40 horas 
de trabalho semanais. As prefeituras e 
gestões estaduais deveriam reajustar 
em 11,36% para garantir o pagamento 
do piso do magistério. Mas não é bem 

isso que vem ocorrendo. Nas cidades e 
estados com data-base em janeiro, mui-
tos professores estão até agora sem re-
ajuste. Só lembrando que a correção do 
piso reflete a variação ocorrida no valor 
anual mínimo por aluno definido nacio-
nalmente pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB). Ou seja, as ges-
tões teriam como pagar o reajuste, mas 
não fazem.
Vejam a situação nas Capitais brasilei-
ras:

NATAL

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, os professores municipais aprovaram a greve por tempo indeterminado no último dia 
19 de fevereiro, por não ter cumprido a pauta de reivindicações da categoria. Entre os 17 itens listados, o reajuste de 11,36% está incluído. Segun-
do o professor José Teixeira, coordenador geral do SINTE/RN, a decisão da assembleia foi uma consequência do fracasso da audiência entre o 
Sindicato e SME. Ressaltou ainda que a negociação permaneceu sem avanços, a exemplo do que aconteceu em todo o ano 2015.

JOÃO 
PESSOA

Em João Pessoa, na Paraíba, no início do mês de março a categoria ainda tentava, sem sucesso, uma audiência com a secretaria municipal de 
educação. Os professores estão desde janeiro sem nenhum reajuste. Segundo presidente do SINTEM, que representa os professores municipais 
de João Pessoa, a prefeitura deve garantir também o fornecimento dos mais básicos materiais de limpeza e expediente para as unidades esco-
lares, bem como a instalação de ventiladores nas escolas, além de um calendário de reformas e manutenção dos prédios.

MACEIÓ Em Maceió, capital de Alagoas, a prefeitura propôs reajuste de 2,21%. Por lá, todos os servidores municipais deflagraram greve geral no último 
dia 22 de fevereiro.

SALVADOR
Em cidades como Salvador capital da Bahia, a campanha salarial já foi iniciada. A data-base da categoria é maio, e até agora não há sinalização 
de acordo com a prefeitura.

SÃO LUIS A campanha salarial já foi iniciada. A data-base da categoria é janeiro, e até agora não há sinalização de acordo com a prefeitura.

ARACAJU

Em Aracaju, capital de Sergipe, depois de três meses de negociação, professores da rede municipal conseguiram entrar em acordo com a pre-
feitura, e iniciaram o ano letivo de 2016 em 3 de março. A categoria passou 13 dias de braços cruzados. Os professores conseguiram um acordo 
quanto à regularização da progressão por nova habilitação com direito à mudança de nível da garantia do pagamento do adicional de 1/3 de 
férias no salário do mês que antecedeu o período de afastamento sobre a regularização das horas suplementares, cujos valores estão congelados 
e quanto à liberação da licença-prêmio, utilizando as regras de admissão na rede conforme quadro por escola.

TERESINA

Em Teresina, capital do Piauí, já teve aprovado pela Câmara de Vereadores o reajuste de 11,36%. O projeto de lei foi aprovado em 4 de fevereiro. 
Mas para a presidente do sindicato dos professores, Letícia Campos, os vereadores não fizeram mais do que sua obrigação. Segundo ela, o piso 
ainda não é correspondente à carga horária da categoria. Para Letícia, existem ainda muitas outras reivindicações, e uma delas são os reajustes 
anuais que são excluídos pela prefeitura.

RECIFE

Em Recife, capital de Pernambuco, professores fizeram 15 dias de greve em março. Na pauta: Contra a criminalização do Direito de Greve, 
Contra o desmonte do PCCR, pelos 11,36% do Piso para todos os professores, pela garantia de autonomia pedagógica, por melhores estruturas 
nas escolas, por melhores condições de trabalho. Após a greve no dissídio na justiça, foi homologado com o reajuste de 4,2%. Não assegurou a 
retroatividade a janeiro, e 11,36% apenas para o nível médio retroativo a janeiro.

BELO
 HORIZONTE

E a recusa do reajuste não é apenas na região Nordeste. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a prefeitura ainda não entrou em acordo com a 
categoria e por enquanto, nada de reajuste. Na capital de São Paulo, a data-base dos professores é em maio. Por lá, a categoria já realizou ma-
nifestação em frente à prefeitura. A campanha salarial dos profissionais de educação tem como centralidade a questão salarial, com as reivin-
dicações de reajuste dos pisos remuneratórios, aplicação em maio, prevista em lei, do índice de 3,74% sobre os padrões de todas as tabelas de 
vencimentos e antecipação, também em maio de 2016, das incorporações de 5,39%.

CURITIBA

Na região Sul, em Curitiba, capital do Paraná, a categoria aprovou em fevereiro a pauta prioritária dos professores da rede municipal. Em Curi-
tiba, a data-base do magistério é 31 de março. Foram listados 27 itens na pauta, entre eles, melhores condições de trabalho nas escolas. Segundo 
o sindicato, a administração municipal sobrecarregou os profissionais e precarizou o dia a dia nas unidades com o fechamento de turmas e a 
falta de novas contratações.

FLORIANÓPOLIS
Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, todos os servidores municipais, incluindo os professores, estão em greve. Os profissionais denun-
ciam que a previdência dos servidores foi parcelada pela quinta vez na atual gestão.  Vales-alimentação e repasses foram atrasados. Em todos 
os locais de trabalho, a ordem da prefeitura parece ser cortar, mesmo quando a necessidade é aumentar.

PORTO
 ALEGRE

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o discurso da prefeitura é o mesmo das outras Capitais da região sul: nada de reajuste. Por lá, o proble-
ma é ainda maior, já que o Estado e as prefeituras alegam falta de dinheiro para honrar com todos os compromissos.

CUIABÁ

No Centro-Oeste, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, professores conseguiram um reajuste de 10,9%, depois de uma greve que durou seis dias 
no último mês de fevereiro. Ao longo da paralisação, a prefeitura alegou que havia concedido ganho real para o salário dos professores, em julho 
de 2015, na ordem de 6,97%. A alegação, entretanto, não bastou para os trabalhadores retomarem as atividades. Na véspera do fim da greve, o 
município acabou apresentando ao Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público mais 4% de majoração. A primeira metade deste percentual 
passaria a ser aplicada em dezembro deste ano e a outra, em março de 2014. Desta forma, os professores passariam efetivamente a incorporar 
aumento de 10,97% no salário.

GOIÂNIA

Em Goiânia, Goiás, a prefeitura concedeu reajuste de 11,36% aos professores a partir de fevereiro. No entanto, a gestão informou ao sindicato 
que devido ao “atraso no anúncio do índice oficial e o fechamento da folha”, não poderia realizar o pagamento em janeiro. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Educação, o pagamento seria realmente feito em fevereiro, assim como a quitação da última parcela de 7,5% da grati-
ficação para os Auxiliares de Atividades Educativas. Diferente das duas últimas capitais, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a categoria 
ainda está em negociação com a prefeitura.
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Dos 184 municípios do Ceará, apenas 42 
garantiram o reajuste de 11,36% para os 
vencimentos dos professores, segundo a 
Federação dos Trabalhadores do Servi-
ço Público Municipal(Fetamce). 
Dos 42, 40 concederam reajuste igual-
mente para educadores com ensino mé-
dio, graduação, especialização, mestra-
do e doutorado.
Segundo a pesquisa, a situação é pior na 

Iracema e 
Mucambo

Segundo o levantamento, os municípios de Iracema 
e Mucambo deram reajuste de 11,36% apenas para 
profissionais com ensino médio.

Guaraciaba do Norte
Em Guaraciaba do Norte o reajuste chegou a 25% 
para os educadores com especialização.

Guaramiranga, 
Granja e Itaitinga

Em Guaramiranga, Granja e Itaitinga, os percentu-
ais foram de 13,43%, 13,06% e 12% respectivamen-
te.

CRONOGRAMA DA GREVE

12/02

Ato em Frente ao Paço Municipal 
Prefeitura recebe o Comando de Greve e entrega uma proposta que propõe: 
1. O Município de Fortaleza concederá reajuste de 11,36% em duas parcelas para os profissionais do magistério, ativos e inativos, sendo a primeira 
no percentual de 5,6% e implantada no mês de março, após aprovação da Lei na Câmara Municipal de Fortaleza de forma imediata e retroativo a Janeiro 
de 2016, nos seguintes termos:
1.1. Na folha do mês de março/2016 será implantado o reajuste de 5,5%;
1.2. Na folha do mês de abril/2016 será paga a diferença do mês de janeiro/2016;
1.3. Na folha do mês de maio/2016 será paga a diferença do mês de fevereiro/2016;
1.4. A diferença do reajuste, para completar os 11,36%, será implementada a partir da folha do mês de agosto/2016, sem efeitos retroativos,
2. Existe um passivo de 49 milhões de anuênios atrasados da gestão anterior com osprofissionais do magistério, que serão pagos  mensalmente a 
partir da folha de agosto, no valor mensal de R$ 1.000.000,00 .
3. Iniciar o processo de abertura para adesão dos que desejarem converter a licença-prêmio em pecúnia a partir do mês de abril de 2016, com pa-
gamento a ser iniciado na folha do mês de junho de 2016, no valor mensal de 1.000.000,00.
4. Reafirmar que não existe qualquer intensão da Prefeitura Municipal de Fortaleza de extinguir a Gratificação de Incentivo a Lotação.
5. O Reajuste dos profissionais do magistério será estendido aos Assistentes de Educação Infantil.

14/02 Assembleia do SINDIUTE rejeita a proposta da PMF, e aprova por unanimidade a continuidade da GREVE.

15/02 Comando de greve visita as escolas

16/02 Marcha da Praça da Imprensa à SME
Fora Jaime- Professores em greve exigem a saída do secretário.

17/02 Comando de greve visita as escolas

18/02
Marcha no Centro, saindo da Praça do Ferreira ao Paço Municipal
A Atividade histórica massiva garante agendamento de audiência para dia 24/03

20/02 SINDIUTE realiza Carreata da GREVE da Vila do Mar à Praia do Futuro

21/02 Comando de greve visita as escolas- realização de zonais

22/02 Comando de greve visita as escolas- realização de zonais

23/02 Assembleia Geral- Organizativa

24/02
Comando de greve visita as escolas
Vigília a audiência 
Sai a ilegalidade

25/02
Assembleia Geral
Prefeitura envia nova proposta
A plenária vota pelo adiamento da Assembleia para dia 29/02 

26/02 A categoria aprova a suspensão da greve

Região Metropolitana de Fortaleza. Na 
capital, Caucaia e Maracanaú, as nego-
ciações são bem difíceis. Segundo Ene-
dina Soares, presidente da FETAMCE, 
o não cumprimento da Lei do Magisté-
rio nas três maiores cidades do Ceará, 
que têm fontes próprias de recursos e 
não sobrevivem unicamente das trans-
ferências do Governo Federal, chega a 
ser um absurdo.

Situação ruim também enfrenta os pro-
fissionais dos municípios de Aratuba, 
Ocara, Campos Sales e Canindé. Neste 
último município, a prefeitura concedeu 
5,8% de reajuste. O caso mais grave foi 
visto em Quixadá, onde a gestão redu-
ziu os salários dos educadores em 30% 
e ofereceu apenas 3,5% de reajuste para 
graduados e 11,36% para servidores 
com ensino médio. 
Para o professor da Universidade Fede-
ral do Ceará e pós-doutor em filosofia, 
Sidney Guerra, é crucial que o Brasil in-
vista em educação. Segundo ele, países 
só se desenvolvem com investimentos 
pesados na área, com escolas de quali-
dade, professores bem remunerados e 
qualificados, principalmente na escola 
pública, onde a maioria da população 
deposita as esperanças por um futuro 
melhor.
O SINDIUTE que representa os traba-

MOBILIZAÇÕES

Campanha salarial do SINDIUTE inicia em outubro/15, realiza 
paralisações e atos nos meses de novembro e dezembro
SINDIUTE inicia o ano letivo construindo a greve

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL 

O SINDIUTE, sindicato na van-
guarda nacional do movimento 

sindical brasileiro, iniciou a mobiliza-
ção para os enfrentamentos previstos 
na Campanha Salarial 2016, em outu-
bro, na festiva assembleia que aprovou 
a pauta de reivindicação nos eixos: Pau-
ta Financeira, Pauta relativa a direitos, 
Pauta relativas a condições de traba-
lho, Pauta específica dos supervisores, 
orientadores, técnicos, funcionários de 
escolas e assistentes da educação infan-
til e Pauta relativa à luta pela vinculação 
do precatório do FUNDEF para 100% 
da Educação Pública.
A partir da assembleia vários atos fo-
ram realizados nos meses de novembro 
e dezembro, incluindo a Marcha dos 
Servidores Municipais Vire o Jogo, que 
encerrou com uma audiência no dia 11 
de novembro, ocasião que a pauta apro-
vada em assembleia foi entregue ao Pre-
feito Roberto Cláudio. 
A CNTE e a CUT orientavam ao SIN-
DIUTE sobre o enfrentamento que os 
trabalhadores teriam em 2016 e ainda 
que a organização dos trabalhadores 
deveriam iniciar logo no início do ano 
letivo, para evitar as justificativas dos 
prefeitos de impedimentos eleitorais.
Na audiência com o prefeito Roberto 
Cláudio ainda em novembro, ele infor-
mava que os pontos da pauta financeira 
deveriam ir a discussão após a divul-
gação do índice de reajuste do piso em 
dezembro e no que se refere ao rateio do 
precatório do FUNDEF, o prefeito defi-
niu que a discussão só aconteceria após 
o depósito judicial, que segundo ele ain-

VITÓRIA

SINDIUTE tem conquistas na greve em Fortaleza
A unidade e luta arrancam conquistas para o trabalhador em educação

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL

Em Fortaleza foram 12 dias de GRE-
VE,  no centro da luta a defesa do 

Piso Nacional do Magistério na data-
-base 1º de janeiro e a vinculação inte-
gral do precatório do FUNDEF para a 
Educação Pública de Fortaleza.
A greve deflagrada em 4 de fevereiro 
foi decorrente da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza não apresentar nenhuma 
proposta ao sindicato. Nas reuniões 
técnicas com o SINDIUTE, a prefeitu-
ra chegou a apresentar as dificuldades 
em decorrência da "crise", como tão sé-
rias que não poderia descartar inclusive 
atraso de salários. Dessa forma, reuni-
mos em assembleia, os trabalhadores 
decidiram que nós não vamos pagar 
pela crise. A greve, votada por unani-
midade dos presentes, iniciou em 12 de 
fevereiro, atendendo as formalidades 
legais.

Na segunda proposta a PMF avança em 
relação ao reajuste garantindo o 13º 
salário e o abono de férias o percentu-
al de reajuste de 11,36%, mas mantém 
o parcelamento sem efeitos retroativos, 
o que será questionado judicialmente 
pelo SINDIUTE. 

Veja o cronograma:

da não estaria confiante que aconteces-
se.
No final de novembro, o SINDIUTE di-
vulga para a categoria a realização do 
depósito do Precatório do FUNDEF, e 
convoca ato e paralizações para dezem-
bro.
No dia 28/12, o prefeito cede a pressão 
do SINDIUTE e recebe em audiência a 
entidade, que organizou vigília com a 
presença de mil professores.
Na audiência ele se posiciona a respeito 
do precatório do FUNDEF, na tentativa 
de desvincular o recurso da educação, 
alegando que a verba seria indenizató-
ria, portanto, o município estaria sen-
do ressarcido do que já havia sido gas-
to com a educação nos anos de 2005 e 
2006.
Ao final da audiência, a direção do 
SINDIUTE levou a plenária que fazia 
vigíliaos informes: relativo ao preca-
tório do FUNDEF que a prefeitura não 
destinaria a educação, e a ausência de 
compromisso com o cumprimento da 
lei do piso, e foram apresentadas duas 
propostas à plenária: A da direção do 
SINDIUTE  que propôs o indicativo de 
greve, para o dia 04/02/2016 e a reali-
zações de zonais para a construção da 
greve, outra proposta divergente foi 
apresentada  pelo Félix, companhei-
ro do CONLUTAS, que não concordou 
com a proposta de greve e propôs ape-
nas mobilização. 
A proposta da direção do SINDIUTE, 
de indicativo de greve e realização de 
zonais foi aprovada pela ampla maioria 
dos presentes.

lhadores em Educação de Fortaleza ava-
lia que a situação nas Capitais do país 
em relação a aplicação do piso é muito 
mais complicada que dos outros muni-
cípios. O fato se deve porque em muitos 
municípios do interior ainda não se tem 
plano de cargos e carreiras e a aplicação 
do índice fixado pelo MEC de 11,36, não 
impacta com a repercussão nas carrei-
ras, o que acontece nas Capitais e região 
metropolitana. Outra estratégia de ata-
que a Lei do Piso utilizadas pelos prefei-
tos é a de conceder o reajuste de 11,36% 
apenas para os servidores de nível mé-
dio, achatando os demais níveis, con-
cedendo reajustes menores, caso que 
aconteceu na rede estadual do Ceará .
A CNTE trava nacionalmente uma luta 
para regulamentação das Diretrizes 
Nacionais de Carreira, para garantir o 
piso e a repercussão na carreira.

BELÉM Na região Norte, em Belém do Pará, os professores tiveram os contracheques reajustados em 10%, passando o piso municipal para R$ 2.110,46. 
Os demais servidores municipais tiveram o reajuste de 8,8%.

PALMAS Em Palmas, Tocantins, os professores também tiveram um reajuste salarial de 10%, com pagamento retroativo a 1° de janeiro deste ano

BOA VISTA Em Boa vista, Roraima, mais de seis mil servidores municipais, incluindo os professores, aguardam a resposta da prefeitura sobre o reajuste 
salarial dos profissionais. Só lembrando que a data-base da categoria é janeiro.
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DIREITOS UNIÃO

CONQUISTA LUTA

LICENÇA-PRÊMIO

SINDIUTE obtém R$ 44.281.512,69 relativo ao retroativo dos 
anuênios 

Funcionários de escolas se organizam no SINDIUTE e a greve 
alcança conquistas

Gil beneficiará 
agentes 
administrativos
e secretários 
escolares

SINDIUTE reivindica inclusão da GIL para 
todas as escolas

Greve reivindica primeira 
convocação de pecúnias na 
gestão

"Ainda temos muitos desafios pela frente, mas é preciso reconhecer os avanços que temos obtido", afirma Marta Vanelli

O SINDIUTE ME REPRESENTA!

A entidade pressionou a Secretaria Municipal de Educação pela ampliação da gratificação do incentivo a lotação

A paralisação garatiu a publicação de processos engavetados  desde janeiro
de 2015

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM TEIA DIGITAL

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  THYAGO SOUZA   

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL  

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  THYAGO SOUZA   

Através dos artigos 116 e 117 da Lei 
Orgânica do Município de Fortale-

za, os servidores municipais têm direito 
ao anuênio. Veja o inciso XIII:
A Gratificação Adicional por Tempo de 

O SINDIUTE desde 2015 tem se 
empenhado na organização sindi-

cal dos trabalhadores, funcionários de 
escolas, com realização de plenárias e 
participação dos funcionários de esco-
las municipais no Congresso do SIN-
DIUTE.Em 2016, o representante do 
SINDIUTE, o companheiro Jean, parti-
cipou do 9º Encontro Nacional de Fun-
cionários da Educação, realizado pela 
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação (CNTE), em Ipojuca 
(PE), nos dias 7 e 8 de março. O evento, 
além de contribuir para a qualificação 
dos participantes, analisou o cenário 
atual da categoria com um olhar mais 
atento sobre as questões relativas ao 
piso, carreira e formação.

Durante a solenidade, a professora 
Marta Vanelli fez um resgate histórico 
da trajetória que os encontros percor-
reram. Partindo da criação do Depar-

Estamos comemorando importan-
te vitória da greve. Na pauta do 

SINDIUTE, a extensão do direito de 
percepção à Gratificação de Incentivo à 
Lotação (GIL) aos Secretários Escolares 
e Agentes Administrativos. Agora é lei 
e a injustiça será corrigida, garantindo 
aos profissionais lotados nas 72 unida-
de escolares a partir de abril, o rece-
bimento da GIL, no valor de R$614,97, 
para 40 horas. O SINDIUTE continuará 
na luta com os funcionários de escolas 
que reivindicam:

1. A inclusão dos funcionários de esco-
las, agentes administrativos no PCCS 
da educação, no grupo apoio a docência;
2. Isonomia de direitos com o magisté-
rio;
3. Isonomia salarial e carreira única 
com o magistério.

O SINDIUTE conquistou na gre-
ve de 2014 a GIL, projeto que foi 

aprovado e modificou o Estatuto do Ma-
gistério do Município para “adequar a 
concessão da gratificação por atividade 
em locais inóspitos ou de difícil acesso à 
realidade da Rede Municipal de Ensino 
de Fortaleza”. A gratificação denomina-
da de “Gratificação de Incentivo à Lo-
tação”, que substituiu a gratificação de 
difícil acesso que contemplava tão so-
mente 9 escolas, passando a contemplar 
72 escolas. Com a mudança, a gratifica-
ção passou para 30% do nível inicial da 
carreira, e beneficiou profissionais efe-
tivos e temporários destas escolas. 
No ano de 2015 novas escolas entraram 
no SINDIUTE com o requerimento le-
vando a seguinte documentação:

No entanto, nenhum avanço ocorreu 
neste sentido e houveram boatos de que 
a SME tinha o desejo de extinguir a GIL. 
O SINDIUTE pautou a defesa do direito 
e a necessidade de ampliação para to-
das as escolas, visto que Fortaleza é a 7ª 
cidade mais violenta do mundo. Pres-
sionado pela greve o SINDIUTE obri-
gou o Município de Fortaleza a homolo-
gar no dissídio que não existe qualquer 
intenção de extinguir a Gratificação de 
Incentivo à Lotação (GIL).

O SINDIUTE neste mês de abril deve 
convocar novamente as escolas para 
dar entrada no requerimento da esco-
la para inclusão da unidade na lista de 
escolas contemplada com a gratificação. 
A escola deve eleger um representante 
para participar das plenárias e reuniões 
na luta pela GIL, e dar entrada no SIN-
DIUTE da seguinte documentação: 

•Requerimento para inclusão da escola 
com a exposição de motivos, assinada 
pelos trabalhadores da escola, profes-
sores e funcionários;
•Relação de professores e funcionários 
lotados na escola com a respectiva car-
ga horária;
•Relatório anual e mensal de ocorrência 
infracionais da delegacia do bairro.
•Notícias de ocorrências criminais no 
bairro;
•Mapa do google com a distancia da es-
cola requerente da escola de difícil aces-
so mais próxima.

A greve obrigou o município de For-
taleza iniciar o processo de aber-

tura para adesão dos que desejarem 
converter a licença-prêmio em pecúnia, 
a partir do mês de abril de 2016. Com 
pagamento iniciado na folha de agos-
to/2016, em lotes no valor mensal de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
sendo assegurado o reajuste de 11,36%, 
tendo como valor da licença-prêmio em 
pecúnia o vencimento básico do servi-
dor, acrescido da gratificação de regên-
cia ou gratificação de permanência em 
serviço e respectivos anuênios.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: 
1.O que é a Pecúnia? 
É a conversação da licença-prêmio em 
verba remuneratória. 
2.Como proceder para requerer a Pe-
cúnia? 
Através de requerimento online no site 
da SME na segunda quinzena de abril.

Serviço, à razão de um por cento por 
anuênio de serviço público, elevando-se 
de igual porcentagem a cada ano.
O SINDIUTE tem travado uma luta 
constante para manter o direito ao anu-

tamento Nacional de Funcionários da 
Educação (DEFE), em 1995 como con-
sequência do processo de unificação dos 
trabalhadores da educação básica pú-
blica na CNTE (1989/1990), até a cria-
ção da Secretaria dos/as Funcionário/as 
da Educação durante o 32º Congresso 
da entidade, em 2014. A Secretária Ge-
ral lembrou de debates importantes que 
o coletivo tem colocado: a sindicaliza-
ção, a unificação e a profissionalização 
dos funcionários que atuam nas escolas 
públicas. “Ainda temos muitos desafios 
pela frente, mas é preciso reconhecer 
os avanços que temos obtido. Esse En-
contro que a CNTE realiza agora é um 
marco e contribui para dar visibilida-
de a essa categoria representativa que 
são os/as Funcionário/as da Educação”, 
destacou.

Também no sentido de reconhecer a im-
portância do coletivo e pontuar as con-

3.Como é feita a análise para concessão 
da Pecúnia? 
É necessário que a licença-prêmio es-
teja publicada e que o servidor não te-
nha gozado nem convertido em pecú-
nia anteriormente.
4.Como faz a base de cálculo para o pa-
gamento da Pecúnia? 
O cálculo da pecúnia é feito do soma-
tório do vencimento base, regência e 
anuênios.
5.Como é feito o pagamento da Pecú-
nia? 
Em três parcelas mensais.

A GREVE garantiu a publicação de 
mais de 1000 processos de Licenças- 
Prêmio engavetados desde janeiro de 
2015.Será constituído grupo de traba-
lho para analisar os processos de licen-
ça-prêmio pendentes e já protocoladas, 
que devem ter os seus respectivos atos 
publicados até 15 de maio de 2016.

ênio, pois com a progressão por tempo 
de serviço, prevista no PCCS a partir 
de 2007, a prefeitura por várias vezes 
tentou substituir os anuênios pela pro-
gressão por tempo de serviço, mas as 
consecutivas greves têm mantido o di-
reito tanto aos anuênios, que se tratam 
de uma gratificação, como a progressão, 
mecanismo de mobilidade na carreira.
Então é bom lembrar que temos direito:
A Gratificação Adicional por tempo de 
serviço,(Lei Orgânica do Município de 
Fortaleza)à razão de 1% por anuênio de 
serviço público, elevando-se de igual 
porcentagem a cada ano, contagem ini-
ciada no estágio probatório;
E a Progressão por Tempo de Serviço 
(LEI Nº 9249 DE 10/07/2007), Art. 13 
- A progressão por tempo de serviço é 
a passagem do servidor de um padrão 
de vencimento para o imediatamen-
te superior, dentro do mesmo nível de 
classificação e estágio de carreira a que 
pertence corresponde ao percentual de 
2%, ocorre de 2 em 2 anos e precisa ter 
estabilidade, ou seja, após o estágio pro-
batório.
Ocorre que o anuênio que deve ser im-
plantado anualmente na folha de paga-
mento da data de aniversário da nome-
ação do servidor, era implantado com 

quistas da CNTE, o presidente Leão, 
lembrou que planos de carreira unifi-
cados em diversos estados brasileiros e 
uma política nacional de formação para 
os/as funcionários/as de escola são re-
alidades a serem comemoradas, numa 
compreensão de que “todos aqui nesse 
encontro são educadores”, disse.

O palestrante convidado foi o professor 
Luiz Dourado, doutor em educação da 
Universidade Federal de Goiás, repre-
sentante do Conselho Nacional de Edu-
cação e ex- editor da Revista Retratos 
da Escola, da CNTE, que trouxe sub-
sídios sobre as diretrizes curriculares 
para a formação, em nível superior, dos 
funcionários/as. “A discussão da forma-
ção inicial e continuada deve ser feita de 
maneira articulada, pois quanto mais 
coletivas forem as nossas proposições 
maiores serão nossas chances de ma-
terialização. Temos que construir uma 

anos de atraso, e quando era implanta-
do, a PMF não pagava o retroativo.
Na greve de 2014 o SINDIUTE garan-
tiu que a PMF pagasse a cada ano, dois 
anuênios, o do ano e um atrasado, e re-
cebemos dois anuênios em 2014,2015 
e vamos receber em 2016. No entan-
to, ficou pendente o pagamento do 
retroativo, que soma uma quantia de 
R$42.281.512,69, a ser pago a todos 
os professores que tiveram seus anuê-
nios implantados com atraso, a partir 
de agosto. Sendo assim, o Município de 
Fortaleza iniciará o pagamento de anu-
ênios atrasados da gestão anterior com 
os profissionais do magistério, que se-
rão pagos mensalmente a partir da fo-
lha de agosto/2016, no valor mensal de 
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), 
o que deve ocorrer em lotes, conside-
rando o critério de antiguidade na rede.
A GREVE arranca pela primeira vez o 
pagamento dos retroativos de anuênios 
implantados atrasados. Anteriormente 
era necessário o ingresso de ação judi-
cial. Lembramos ainda que os profes-
sores não terão descontos de honorá-
rios, receberão integralmente o valor, 
enquanto os filiados de outras entida-
des pagarão honorários.

carreira atrativa, por isso lutar por me-
lhores salários é fundamental, mas não 
é suficiente. É importante olhar para 
além do aspecto financeiro, e buscar 
condições de trabalho”, apontou. Dou-
rado falou ainda sobre o que considera 
um desafio concreto na perspectiva de 
formação e qualificação da categoria. 
“É momento de pensar a formação em 
nível superior, pois hoje já temos uma 
grande parte dos profissionais com for-
mação em nível médio”.

Requerimento da Escola solicitando 
a GIL e expondo as justificativas do 
pedido.

Declaração da direção da escola com 
os professores efetivos, substitutos, 
cargos comissionados, secretário e 
agentes administrativos lotados na 
unidade escolar.

Relatório de ocorrências da delegacia 
do bairro onde a escola se situa e BOs 
da escola.

Mapa retirado no Google com a loca-
lização da escola e a proximidade de 
uma escola que já tenha o direito a 
GIL, caso haja proximidade.

A greve dos trabalhadores em educação conquista pela primeira vez o pagamento dos retroativos



INFORMATIVO NOSSA LUTA                                                                                                                 ABRIL / 2016 ABRIL / 2016                      INFORMATIVO NOSSA LUTA

8 9

mal, numa carreira de nível médio, sem 
prejuízos dos seus vencimentos.
Agora temos a solução definitiva, pro-
fessores que ingressaram no nível mé-
dio serão promovidos com as seguintes 
nomenclaturas:

A PMF deverá corrigir por portaria 
as nomenclaturas novas e o SINDIU-
TE convoca seus filiados que possuem 
processos aguardando despacho, bem 
como os que desejam dar entrada a 
comparecerem ao sindicato.

Prefeito dá calote de 7 meses da diferença dos 11,36%
A greve termina e a categoria rejeita a proposta de reajuste da PMF. Serão encaminhadas medidas judicias

TEXTO  SINDIUTE   

O SINDIUTE convocou a greve em 
fevereiro. Entre os motivos que le-

varam a deflagração do movimento, as 
questões financeiras ocupavam lugar 
de destaque na pauta aprovada, desde 
outubro de 2015, sem nenhuma sinali-
zação por parte da prefeitura até a as-
sembleia do dia 4 de fevereiro de 2016.

O ponto central era o cumprimento da 
Lei Nacional do Piso do Magistério, nº 
11.738/08. A referida lei instituiu o piso 
salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da 
educação básica, determinou o valor, o 
índice de reajuste, a data-base, a jorna-
da máxima de 40 horas, e a destinação 
de 1/3 dessa jornada para atividades 
docentes sem a interação com os alu-
nos: planejamento, formação, reunião 
de pais, por exemplo.

Outro ponto relevante na lei, está pre-
visto no Art.4º, a complementação da 
União aos estados e municípios que de-
monstrarem a incapacidade financeira 
de arcar com as despesas para cumprir 
o piso. Vejamos:

Art. 4o  A União deverá complementar, 
na forma e no limite do disposto no in-
ciso VI do caput do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitó-

PERDASIGUALDADE

REAJUSTE
FIM DA NOVELA

LEI

Assistentes da educação infantil terão o mesmo reajuste do 
grupo magisterio

Vale-alimentação de R$11 é 
desrespeito

Greve garante promoção aos 222 professores impedidos 
juridicamente de promoção por titulação

Professores no probatório 
podem ampliar carga horária

O SINDIUTE conquista importante passo para Carreira Única do magistério e funcionários de escola

A Prefeitura de Fortaleza propôs em 2016 reajuste de apenas 10% A Prefeitura Municipal de Fortaleza deverá corrigir as nomeclaturas; Filiados devem comparecer ao SINDIUTE para mais informaçõesProfessores no probatório aderiram à greve

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL

TEXTO  SINDIUTE   
TEXTO  SINDIUTE    

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL

REAJUSTE DOS ASSISTEN-
TES DA EDUCAÇÃO IN-
FANTIL SEM A GREVE

REAJUSTE CONQUISTADO NA 
GREVE PARA OS ASSISTEN-

TES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em janeiro 2% e dezembro 8,5%

Em janeiro 5,5%, em agosto, a diferen-
ça para os 11,36%, com o abono de fé-
rias e o 13º salário calculado no índice 
de 11,36%.

ANO ÍNDICE SITUAÇÃO EM 
FORTALEZA

2013 +7,97% Concedido em janeiro
2014 +8,32% Concedido em janeiro
2015 +13,01% Concedido em janeiro
2016 +11,36% Concedido em agosto

Estava na pauta de luta o reajuste do 
vale alimentação, hoje auxílio dedi-

cação exclusiva. O beneficio é concedi-
do ao trabalhador que possui a jornada 
de quarenta horas e a reivindicação era 
que o valor fosse reajustado para R$ 15. 

Segundo o artigo 62 da LDB, “A for-
mação de docentes para atuar na 

educação básica far-se-á em nível supe-
rior, em curso de licenciatura, de gradu-
ação plena, em universidades e institu-
tos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercí-
cio do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível mé-
dio, na modalidade normal”.
Portanto, conforme a previsão legal, os 
professores até 2001, tiveram ingresso 
por concurso público, atendendo a for-
mação mínima prevista em lei, a for-
mação de nível médio, na modalidade 
normal. 

De acordo com as novas exigências para 
a formação de professores, pela LDB, a 
partir de 2007, só foram admitidos pro-
fessores habilitados em nível superior.
Na gestão da prefeita Luizianne Lins, 
a PGM embarreirou a Ascenção Fun-
cional para centenas de professores 
que haviam ingressado com a condi-
ção mínima, modalidade normal e ha-

A luta pela suplementação da carga 
horária e posteriormente pela in-

corporação definitiva da carga horária 
suplementar é uma luta antiga.
O SINDIUTE organizou várias greves 
para que esta incorporação definitiva 

O vale-alimentação em 2014 passou a 
ser chamado de Gratificação de Dedica-
ção Exclusiva (GDE). A mudança ocor-
reu porque sendo o vale um beneficio de 
todos os servidores, o reajuste teria que 
ser para todos, e não foi, foi apenas para 
o magistério devido à greve.
É importante verificar no contracheque 
o recebimento da mesma, que é calcu-

A prefeitura ao longo dos anos não vem 
reajustando o vale-alimentação anual-
mente, sequer aplica o índice inflacio-
nário. O resultado é que a cada dia o 
poder de aquisição do vale-alimentação 
diminui.

O cargo de provimento efetivo foi 
criado em 2013, pela Lei Com-

plementar nº0035/2013 e incluído no 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
da Educação. No corpo da lei, ficou de-
finida no Art. 1º, § 2°, a formação exi-
gida para o cargo, exigindo profissio-
nais com ensino médio na modalidade 
normal, portanto para as atribuições 
também especificadas na lei para cargo 
de assistentes da educação infantil, foi 
exigido que as atribuições deste cargo, 
fossem ocupados por professores, já que 
a exigência mesmo que de nível médio, 
é a formação inicial da carreira de pro-
fessor. 
E ainda se a formação exigida para o 
cargo era a formação da modalidade 
normal, nível médio, os pedagogos não 
poderiam ser impedidos de submeter a 
este concurso, pois é pacífico que o pro-
fissional que tem a formação maior, tem 
a menor. E assim temos quase a totalida-
de dos ocupantes do cargo de assisten-
tes, professores pedagogos, muito com 
pós-graduações concluídas. 

O SINDIUTE tem organizado este cole-
tivo que já possui uma pauta de reivin-
dicação e de luta: A isonomia de direito 
e salário com o magistério, pauta perti-
nente visto que os ocupantes deste cargo 
são professores e esta luta coincide com 
a pauta nacional do SINDIUTE/CNTE, 
que propõe ao congresso nacional carrei-
ra única para todos os trabalhadores da 
educação, professores e funcionários de 
escolas.

Na nossa greve a presença das assistentes 
fortaleceu o movimento, pois diferente-
mente das greves anteriores, que os CEIs 
não fechavam, pois os professores ade-
riam ao movimento e as auxiliares eram 
impedidas, as assistentes participaram 
ativamente do movimento paredista.
E importante conquista teve notoriedade 
nacional, a greve conquistou o mesmo ín-
dice de reajuste do magistério, importan-
te avanço para a luta nacional de Carreira 
Única para todos os Trabalhadores em 
Educação. 
Veja a importante vitória:

rias e em regulamento, a integraliza-
ção de que trata o art. 3o desta Lei, nos 
casos em que o ente federativo, a partir 
da consideração dos recursos constitu-
cionalmente vinculados à educação, não 
tenha disponibilidade orçamentária 
para cumprir o valor fixado.

No entanto, mesmo com clareza da lei, 
e mesmo com o dispositivo que trata da 
complementação feita pela União nos 
casos de incapacidade do município, 
desde sua aprovação, Estados e Municí-
pios Brasileiros descumprem, e sucessi-
vas greves ocorrem Brasil afora. Por que 
será?

Na realidade nenhum prefeito de capi-
tal protocolou junto ao MEC o pedido 
de complementação decorrente da inca-
pacidade financeira para pagar o índi-
ce determinado pelo ministério, e isso 
se deve ao dispositivo legal que obriga 
o município comprovar a incapacidade, 
abrir as contas. Veja o que diz a lei:

§ 1o  O ente federativo deverá justificar 
sua necessidade e incapacidade, en-
viando ao Ministério da Educação so-
licitação fundamentado, acompanhada 
de planilha de custos comprovando a 
necessidade da complementação de que 
trata o capítulo deste artigo.

O prefeito de Fortaleza até a greve 
não apresentava nenhuma proposta. 
A CNTE alertava ao SINDIUTE que o 
índice não havia sendo respeitado nos 
demais estados, municípios e Capi-
tais brasileiras, e que a novidade seria 
a proposta de parcelamento, em 2016, 
por deliberação dos prefeitos em reuni-
ões que estariam “blocados” nesta pro-
posta.

A greve arrancou uma proposta que não 
havia de parcelamento, considerando 
que a partir de agosto o valor integral 
do reajuste será concedido, já assegu-
rado em lei aprovada na Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza, e o que garante a 
base para o próximo reajuste de 2017. 
Caso isso não ocorresse perderíamos a 
referência nacional do piso, assim como 
está ocorrendo nos estados da região 

sul e sudeste que lutam pelo reajuste do 
ano passado e deste ano, já que em 2015 
vários estados tiveram reajuste zero, ou 
inferior ao índice do piso, fixado pelo 
MEC.

Conquistamos também na segunda 
proposta resguardar o abono de férias e 
o 13º no índice integral de 11,36%. Mas 
não abriremos mão dos 7 meses de per-
da salarial em decorrência à integrali-
zação dos 11,36% apenas em agosto, 
quando deveria ser por lei em janeiro.
O SINDIUTE tomará medidas judiciais 
cabíveis. 

Em tempo, o SINDIUTE repudia o re-
ajuste que a prefeitura propôs para to-
dos os outros servidores, e lamenta que 
o Sindicato Geral não tenha unificado a 
greve com os professores.

Assim tem ocorrido em Fortaleza, as 
greves de 2009, 2011 e a última em 
2016. Todos os movimentos paredistas 
se deram devido o descumprimento do 

reajuste do piso, na forma prevista na 
lei. Nesta gestão o prefeito vinha respei-
tando os índices fixados pelo MEC, na 
data-base 1º de janeiro:

ANO PERCENTUAL VALOR

2010 Sem reajuste 5,00

2011 18,6% 5,93

2012 12,98% 6,70

2013 11,94% 7,50

2014 33% 10,00

2015 Sem ajuste 10,00

2016 10% 11,00

MÉDIO

MÉDIO COM GRADUAÇÃO

MÉDIO COM ESPECIALIZAÇÃO

MÉDIO COM MESTRADO

MÉDIO COM DOUTORADOlada multiplicando o valor pelos dias 
trabalhados. Férias e licenças são des-
contados.
Outra conquista do SINDIUTE foi ga-
rantir que os professores com 20 horas, 
ou carga horária reduzida, nos dias que 
trabalham os dois turnos possam re-
querer ao benefício.

da carga horária suplementar fosse efe-
tivada definitivamente.
A demanda aconteceu devido aos con-
cursos de 1994 e 2001, não terem sido 
convocados para a jornada integral de 
40 horas e como haviam carências, os 
professores optavam por aditivos e lu-
taram pela incorporação definitiva em 
sucessivas greves. 
Em 2006 o SINDIUTE conquista na 
greve a incorporação, e muitos incorpo-
raram seus aditivos definitivamente.
Em 2008, a lei 0130 de 19/09/2008 
veio a regulamentara incorporação de-
finitiva após dois semestres trabalhados 
consecutivamente com jornada suple-
mentar.
Outro avanço foi conceder a ampliação 
aos professores de 100 horas, que já 
havia mobtido a alteração da carga ho-
rária, decorrente do direito a redução, 
ou seja, o professor com carga horária 
reduzida pode ampliar.
Agora a greve de 2016 conquista outro 
avanço importante, os professores no 
estágio probatório, poderão havendo 
carência, solicitar carga horária suple-
mentar.

viam requerido processualmente sua 
Ascenção funcional para outros níveis 
de titulação. O SINDIUTE pressionou 
e o impasse fora resolvido por ocasião 
do enquadramento do PCCS, que tam-
bém institui a promoção no prazo de 90 
dias, retroativa a data do requerimento, 
como a promoção por titulação no está-
gio probatório.

Mas a questão ainda não estava total-
mente resolvida. Em 2014 a PMF foi no-
tificada a não conceder a promoção do 
professor de nível médio para nível su-
perior considerando carreiras distintas, 
e assim o professor teria que ter acesso 
apenas por concurso público. Notificou 
inclusive que os trabalhadores que hou-
vessem obtido a promoção retornassem 
a modalidade de nível médio e a partir 
daí os pedidos foram indeferidos ou 
simplesmente aguardavam o desfecho 
do impasse jurídico.
O STF tem julgado várias ações neste 
sentido, não admitindo a formação de 
nível médio, como formação inicial de 
carreira de nível superior.

A prefeitura ao longo dos anos não vem 
reajustando o vale-alimentação anual-
mente, sequer aplicar o índice inflacio-
nário e o resultado é que a cada dia o 
poder de aquisição do vale-alimentação 
vem diminuindo.

“É inconstitucional toda modalidade 
de provimento que propicie ao servi-
dor investir-se, sem prévia aprovação 
em concurso público destinado ao seu 
provimento, em cargo que não integra 
a carreira na qual foi anteriormente in-
vestido”.

Dada à gravidade da situação, o SIN-
DIUTE pautou na greve o impasse e 
conquistamos a solução jurídica que re-
solvesse o impedimento de 222 profes-
sores que ingressaram na carreira com 
o nível médio de obterem a promoção 
por titulação, após a conclusão dos de-
vidos graus acadêmicos. 

A solução para o impasse foi a aprovação 
de uma lei que enquadrasse esses traba-
lhadores, ingressos na modalidade nor-
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CUT divulga nota sobre o PLP 257/2016

SINDIUTE envia à SME pauta sobre a reposição da greve

A entidade mantém-se fiel à sua tradição de defesa incondicional dos interesses da classe trabalhadora e de estar sempre aberta ao diálogo e à negociação

O SINDIUTE enviou para a SME documento sobre a reposição da greve, para formalizar o compromisso com a reposição que é um protocolo de final de greve. 
O documento trata dos seguintes pontos:

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  TEIA DIGITAL

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  THYAGO SOUZA   

A CUT manifestou-se radicalmente 
contra o PLP 257/2016. Apesar de 

compreender a gravidade do problema 
fiscal envolvendo a dívida dos estados 
com a União e a importância de solu-
cioná-lo, contestou o conteúdo das me-

1. A obrigatoriedade dos 200 dias leti-
vos, 800 horas
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, em 
seu artigo 24, inciso I, disciplina que 
“Art. 24. A Educação Básica, nos níveis 
fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras co-
muns: I - a carga horária mínima anual 
será de oitocentas horas, distribuídas 
por um mínimo de duzentos dias de 
efetivo trabalho escolar, excluído o tem-
po reservado aos exames finais, quando 
houver”.
• Portanto, é dever dos trabalhadores 
garantir o cumprimento da carga horá-
ria determinada pela LDB 9394//96 não 
podendo ser encerrado o ano letivo sem 
a totalidade dos dias. Dessa forma o ano 
só conclui com a totalidade da carga 
horária obrigatória. O diálogo é funda-
mental para garantir a carga horária do 
aluno, o objetivo da SME e das gestões 
escolares não pode ser dificultar a repo-
sição, e sim garantir a carga horária de 
200 dias.
2. A Escola deve encaminhar a proposta 
de reposição com os consensos e dis-
sensos, eventuais particularidades
A reposição deve ser dialogada na esco-
la que deve enviar a SME a proposta dos 

professores e quando houver situações 
específicas a proposta individual do 
professor;
3. Planejamento é obrigatório de acordo 
com a LDB
LDB - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro 
de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensi-
no;
II - elaborar e cumprir plano de traba-
lho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alu-
nos;
IV - estabelecer estratégias de recupe-
ração para os alunos de menor rendi-
mento;
V - ministrar os dias letivos e horas-
-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados 
ao planejamento, à avaliação e ao de-
senvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de ar-
ticulação da escola com as famílias e a 
comunidade.
Elaborar o plano de aula é obrigatório 
pela legislação e, como todo plano, deve 

anteceder a aula a ser ministrada. Por-
tanto ocorrendo a reposição das aulas 
nos sábados, o planejamento deve ocor-
rer no 5º tempo, ou em outro turno, 
caso o professor faça essa opção.
Estamos orientando que os professores 
planejem e apresentem a coordenação 
para acompanhamento e rubrique;
4.O acordo judicial resguardou as situ-
ações de impedimento de reposição aos 
sábados, considerando o 5º tempo para 
impedimentos relativos a participação 
em cursos de formação, questões reli-
giosas
Há casos de professores também impe-
didos por que complementam sua ren-
da familiar trabalhando aos sábados. 
Dessa forma deve ser aplicado o mesmo 
princípio de impedimento, com a alter-
nativa de reposição no 5º tempo;
5. As professoras grávidas deverão re-
por até o início da licença-maternidade, 
durante o período da licença serão im-
pedidas, e cabe o substituto garantir a 
reposição da carga horária da professo-
ra de licença visto que a substituta assu-
me em função da licença da professora 
efetiva;
6. As professoras readaptadas devem 
acompanhar o cronograma de reposi-
ção da escola, ou optar por reposição 

em outro turno caso a escola possua 
funcionamento;
7. As professoras e assistentes da edu-
cação infantil reivindicam a reposição 
ou em horários intermediários, ou na 
acolhida e entrega dos alunos aos pais, 
visto que as crianças permanecem nas 
escolas no contraturno, e da importân-
cia do sábado para o convívio familiar;
8. Os orientadores, supervisores, coor-
denadores, técnicos, secretários escola-
res e agentes administrativos que ade-
riram ao movimento devem apresentar 
seu cronograma de reposição;
9. O total dos dias paralisados somam 
12 dias, sendo 4 dias a ser recupera-
dos em atividades docentes relativa ao 
planejamento na unidade escolar e 8 
dias em atividades docentes de ensino 
aprendizagem com alunos
10. Reivindicamos que os 3 dias no ano 
reservado a encontros pedagógicos, 
sejam destinados à reposição da hora-
-atividade;
11. Reivindicamos por fim, que a SME 
também solicite das gestoras a quanti-
dade de dias de déficit de carga horária, 
das situações onde as carências de pro-
fessores ocorreram, para garantir tam-
bém nesses casos a devida garantia dos 
200 dias.

Sindicatos cutistas travam batalha judicial pelo precatório do Fundef
STJ nega pedido de suspensão de liminar da Prefeitura de Fortaleza e mantém bloqueio dos recursos do FUNDEF 

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  THYAGO SOUZA     

JUSTIÇA

RESPEITO

Em Assembleia, professores pedem retirada 
de ação do SINDFORT contra o SINDIUTE
O trabalhadores em educação acreditam na liberdade de associação profissional ou sindical 

TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  THYAGO SOUZA   

A defesa do SINDIUTE é a defesa 
do preceito constitucional que de-

termina a liberdade e autonomia sindi-
cal, a liberdade de se filiar ou se desfi-
liar e a liberdade de auto-organização 
da classe trabalhadora.
A própria Constituição de 1988 traz em 
seu bojo o princípio da liberdade sindi-
cal, inserido em seu art. 8º. Estabelece 
ser livre a associação profissional ou 
sindical.
No âmbito internacional, encontramos 
as normas da Organização Internacio-
nal do Trabalho que disciplinam a li-
berdade sindical em suas Convenções.
Trabalharemos com a Convenção nº. 
87 da OIT, que traz à baila os princípios 
da liberdade sindical, consagrando a 
liberdade sindical individual e coleti-
va, além de falar de liberdade sindical 
de empregados e empregadores, o que 
analisaremos neste texto.
A CATEGORIA dos Trabalhadores em 
Educação, tem tido como muito claro, 
que o ataque do SINDIFORT ao SIN-
DIUTE é um ataque violento à classe 
trabalhadora. Mais que isso, é um ata-
que violento a cada um dos 8 mil tra-
balhadores filiados a essa entidade, 
que garantidos pelo preceito constitu-
cional, livremente escolheram sua re-
presentação.
No entanto essa entidade, que repre-
senta os servidores no quadro geral 
do município de Fortaleza, não respei-
ta a escolha dos trabalhadores, entra 
na justiça e consegue liminarmente 

O presidente do Superior Tribu-
nal de Justiça, ministro Francisco 

Falcão, negou o pedido de suspensão 
de liminar da Prefeitura de Fortaleza e 
manteve o bloqueio do uso dos recursos 
do Fundef pelo município. O bloqueio 
foi resultado de uma ação do Sindicato 
APEOC junto ao Tribunal Regional Fe-
deral, da 5ª Região. A decisão do STJ 
foi proferida na noite desta quinta-feira 
(10).

No despacho, o ministro Francisco Fal-
cão não reconhece o pedido de suspen-
são de liminar e remete o caso ao Supre-
mo Tribunal Federal. “... não conheço da 
presente medida suspensiva e, por eco-
nomia processual e em razão da urgên-
cia da demanda, determino a imediata 
remessa dos autos ao egrégio Supremo 
Tribunal Federal”, disse o magistrado no 
documento.

Com a decisão, os R$ 361.905.575,31 
referentes ao precatório do antigo FUN-
DEF recebido pela Prefeitura de For-

taleza por dívidas da União com o Mu-
nicípio, continuarão bloqueados até o 
julgamento do mérito da ação do TRF da 
5ª Região. Para o vice-presidente do Sin-
dicato APEOC/CUT/CNTE, Reginaldo 
Pinheiro, essa foi mais uma vitória dos 
professores de Fortaleza, por meio do 
Sindicato APEOC, nessa guerra judicial.
FUNDEF em Fortaleza.

A ação da Prefeitura de Fortaleza contra 
a União para ser restituída de dívidas do 
antigo FUNDEF foi concluída no final de 
2015 e garantiu o pagamento aos cofres 
públicos no valor de R$ 361.905.575,31. 
Para garantir que esse dinheiro seja apli-
cado na Educação e na valorização do 
Magistério, como prevê a lei do FUN-
DEF, o Sindicato APEOC entrou na Jus-
tiça para que essa verba fosse bloqueada 
e o direito dos professores garantido.

No dia 29 de janeiro de 2016, o desem-
bargador Élio Wanderley de Siqueira Fi-
lho, da 4ª turma do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, em Recife, conce-

deu liminar favorável à ação do Sindicato 
APEOC contra a Prefeitura de Fortaleza 
para bloquear o uso de 60% dos recur-
sos remanescentes do Fundef (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do En-
sino Fundamental e de Valorização do 
Magistério).

De acordo com o despacho, a verba deve 
ser destinada ao pagamento dos profes-
sores. O montante total, no valor de R$ 
361.905.575,31, faz parte de uma remes-
sa devida pela União ao Município, a tí-
tulo de complementação do valor-aluno 
entre os anos de 2004 e 2006. O dinhei-
ro entrou na conta da Prefeitura em de-
zembro de 2015.

No dia 03 de março de 2016, o Sindicato 
APEOC ganhou outra batalha. O juiz da 
2ª Vara Federal do Ceará, Marcus Vini-
cius Parente Rebouças, atendeu requeri-
mento do Sindicato APEOC e autorizou o 
sequestro de R$ 205.847.480,58 dos co-
fres da Prefeitura de Fortaleza para res-
guardar a verba do antigo FUNDEF, des-

tinada ao pagamento dos professores. De 
acordo com a decisão, a verba deverá ser 
mantida numa conta judicial vinculada 
ao processo que tramita do Tribunal Re-
gional Federal, até que o mérito da ação 
seja julgado.

Segundo o argumento jurídico do Sindi-
cato APEOC, que fundamentou a decisão, 
a Prefeitura de Fortaleza vinha descum-
prindo a liminar do Tribunal Regional 
Federal – 5ª Região, de 29/01/2016, que 
determinou o bloqueio dos recursos. A 
intenção da entidade sindical é evitar 
que esse dinheiro seja destinado para 
outros fins e garantir que 60% da ver-
ba recebida pelo Município sejam pagos 
aos verdadeiros donos desse dinheiro, os 
professores da rede pública de ensino de 
Fortaleza.

Na última decisão, neste dia 10 de 
março de 2013, o Superior Tribunal de 
Justiça, confirma o bloqueio dos recur-
sos ao negar o pedido de suspensão de 
liminar impetrado pela Prefeitura de 
Fortaleza.

a SUSPENSÃO de sua carta sindical, 
desrespeitado a decisão de duas as-
sembleias da categoria, que votaram 
pela suspensão da Ação Judicial contra 
o SINDIUTE.
E muito mais, apesar de manter a ação, 
procura tumultuar, dividir, fragilizar 
a categoria no momento de greve, com 
falso argumento de que estaria nas ati-
vidades da greve construída pelo SIN-
DIUTE com intuito de unificar à luta.
Respeitem nossa categoria, respeite 
nossa compreensão sociológica dos fa-
tos, alguém que quer UNIFICAR lutas, 
não anda pregando um discurso frágil 
que se trata de querelas pessoais, que 
tais querelas devem ser resolvidas após 
a greve, pelas direções. Não SINDI-
FORT, seu ataque é ao direito de liber-
dade e autonomia sindical, é ao direito 
coletivo e individual,uma entidade de-
mocrática, todas as posições são deba-
tidas nas instancias.
Então vejamos algumas reflexões: 
Na CMF esta semana, em público, 
a diretora do SINDIFORT quando a 
categoria clamava para que estes re-
tirassem as ações, propuseram que 
fosse também retirada à ação judicial 
de calunia, movida pela Ana Cristina 
Guilherme contra diretores e filiados 
daquela entidade. E num grupo what-
sapp, a companheira Ana Cristina Gui-
lherme, aceitou a proposta em nome da 
unidade e fortalecimento, e em seguida 
as diretoras dessa entidade em nota re-
tiram o compromisso de atender a deli-

beração da assembleia dos professores, 
que votou pela retirada, e muito mais, 
retirou a palavra dada, que retirariam 
se o processo de calunia movido pela 
diretora fosse retirado.
A bem da verdade, o SINDIUTE não 
tem nenhuma ação movida contra o 
SINDIFORT, nem a outra entidade 
sindical da classe trabalhadora, e não 
tem, porque compreende que sindica-
to não é só sua diretoria, e toda a sua 
base.
Na nota que a diretora do SINDIFORT 
publicou neste grupo há o que refletir:
A diretora citada inicia sua nota dizen-
do que:
 “Não se opõe a organização da catego-
ria da educação do município de Forta-
leza em um sindicato específico”.
Então porque não retira o processo e 
respeita a autonomia da categoria so-
berana ,́ votada e aprovada na assem-
bleia de outubro e na assembleia da 
greve, que votou pela retirada do pro-
cesso contra o SINDIUTE?
O SINDIFORT sabe que existem sindi-
catos específicos: o Sindicato da Guar-
da, da AMC, da Saúde, Odontólogos... 
E o SINDIUTE, que por décadas par-
ticipou do Fórum dos Servidores coor-
denado pelo SINDIFORT, com lutas e 
greves unificadas. E estranho que ago-
ra venha questionar e ameaçar a exis-
tência do SINDIUTE.
Na tal nota da professora citada, ela ex-
pressa ter acordo com a criação do sin-
dicato especifico, que: “essa decisão da 

categoria deve ser respeitada” e utiliza-
-se da justificativa que: “o sindicato es-
pecífico da categoria tem que ser criado 
democraticamente pela categoria e não 
por um grupo político”
O SINDIUTE é considerado uma das 
entidades mais democráticas que exis-
tem na atualidade. Enquanto entidades 
lutam por assembleias as do SINDIU-
TE acontecem sempre, com milhares 
de professores, as eleições do SINDIU-
TE ocorrem sempre com várias cha-
pas, a diretoria do SINDIUTE é pro-
porcional, todas as chapas compõem, e 
já houve vários coordenadores eleitos, 
cargo hoje substituído pelo presiden-
te por decisão congressual. Pergunto: 
Quantos presidentes foram eleitos no 
SINDIFORT desde sua criação? Quan-
tas chapas concorrem às eleições da-
quele sindicato? Como a comissão elei-
toral daquele sindicato é formada?
A verdade é revolucionária, grupo po-
lítico único e vitalício possui o SINDI-
FORT, que sequer admite a oposição 
inscrever chapas. Desde sua fundação 
a presidente deste sindicato é a mesma. 

didas contidas no projeto. Na base des-
se repúdio está a constatação de que o 
projeto de lei penalizava severamente os 
servidores públicos com o arrocho sala-
rial, a precarização as relações de traba-
lho, além de prejudicar a qualidade dos 

já combalidos serviços públicos. A pos-
sibilidade de privatização de empresas 
estatais e a alteração da política de valo-
rização do salário mínimo foram outros 
pontos que levaram a CUT a pressionar 
o governo federal e Congresso por mu-
danças no PLP 257/2016.

Como resultado dessa pressão, a CUT 
considera positivo o anúncio feito pelo 
governo federal, através do Ministro de 
Relações Institucionais, Ricardo Berzoi-
ni, de que ao encaminhar o debate mais 
geral do projeto, não vai insistir na vota-
ção das suas partes polêmicas , ou seja, 
as condicionalidades para a renegocia-
ção das dívidas com os Estados, abrin-
do espaço de diálogo com os servidores 
públicos, com quem pretende encontrar 
uma solução negociada para os pontos 
que afetam diretamente seus interesses.
A CUT mantém-se fiel à sua tradição de 

defesa incondicional dos interesses da 
classe trabalhadora e de estar sempre 
aberta ao diálogo e à negociação. Estará 
atenta à agenda e aos encaminhamentos 
sinalizados pelo governo federal:

1. Retirar todas as partes que tem polê-
micas com os servidores;
2. Retirar do PLP as condicionalidades 
que causam prejuízos aos trabalhadores;
3. Retirar o regime de urgência do PLP 
257/2016;
4. Ter como referência para as alterações 
no PLP a Emenda 119 do deputado fede-
ral Afonso Florêncio do PT/ BA .
5. Retomar a discussão e a negociação 
após votação do impeachment.
A CUT, solidariza-se aos servidores pú-
blicos na defesa de políticas públicas 
que valorizam o trabalho e a qualidade 
do serviço prestado à população. A luta 
continua!
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Alguém admite que esta entidade pos-
sa reivindicar democracia? A diretoria 
do SINDIUTE foi eleita, o estatuto da 
entidade foi aprovado no Congresso 
dos Trabalhadores em Educação reali-
zado em 2014 último, com a presença 
de 450 delegados eleitos nas unidades 
escolares. 
Pergunta-se: Quantas alterações no es-
tatuto do SINDIFORT foram delibera-
das em congressos? Em assembleias? 
Quantas pessoas participaram?
Na tal nota a diretora citada ainda 
considera ato de perseguição política 
o processo movido pela companheira 

Os Orientadores Educacionais, pro-
fissão regulamentada por decreto 

federal, exerce cargo e função de car-
reira que é desempenhado por um pe-
dagogo especializado na rede munici-

Ana Cristina Guilherme que recorreu à 
justiça após essas pessoas divulgarem 
calúnia a seu respeito nas redes so-
ciais. Perseguição politíca é se defen-
der de calúnias?
Entre tantas contradições da nota, 
mais uma: “Se as companheiras que-
rem discutir a criação de um sindicato 
específico, estamos abertos ao diálogo”
Porque outro sindicato quer intervir na 
nossa organização? Porque a nota pro-
põe o diálogo com o SINDIFORT e não 
com a base do SINDIUTE? O SINDI-
FORT é base do SINDIUTE? Retire a 
ação SINDIFORT que se tivermos pro-

blemas, resolveremos nas instâncias 
operárias, e não na justiça burguesa.
Que diálogo está sendo proposto, após 
impetrar uma ação que suspende nossa 
carta sindical? 
E finalizando fica a reflexão: A quem 
interessa a atitude dessa entidade que 
suspende registro de outra e tumultua 
a greve? Será que a presença dessas 
professoras e diretoras é para apoiar, 
ou para dividir? Será que esse argu-
mento de carta não será o argumento 
do prefeito? Esse sindicato ao proces-
sar o SINDIUTE não vai fortalecer o 
prefeito?

Quantas assembleias esse sindicato 
convocou e quantos eram os presen-
tes? Por que essa entidade ainda não 
chamou a greve dos seus filiados até 
agora? Qual é a proposta que a prefei-
tura apresentou a essa entidade? O que 
estão esperando, já que se aproxima o 
prazo eleitoral de reajuste?
Sinalizando a disposição de unidade, a 
companheira Ana Cristina Guilherme 
reitera a disposição de arquivar o pro-
cesso por ela impetrado para se defen-
der de calunias e convoca a entidade 
SINDIFORT para unificar na luta dos  
servidores do município de Fortaleza.
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Supervisores e Orientadores Educacionais vão à luta, e a 
GREVE conquista a recriação dos cargos extintos
SINDIUTE agora intensificará a luta continua por concurso público ainda este ano
TEXTO  SINDIUTE   IMAGEM  THYAGO SOUZA   

pal de ensino. Enquanto o coordenador 
pedagógico garante o cumprimento do 
planejamento e dá suporte formativo 
aos educadores, ele faz a ponte entre es-
tudantes, docentes e pais. 

Antes tido como o responsável por enca-
minhar a psicólogos os estudantes con-
siderados "problema", o orientador edu-
cacional ganhou uma nova função. Hoje 
trabalha para intermediar os conflitos 
escolares e ajudar os professores a lidar 
com alunos com dificuldade de aprendi-
zagem.
Para ter sucesso, precisa construir uma 
relação de confiança que permita admi-
nistrar os diferentes pontos de vista, ter 
a habilidade de negociar e prever ações. 
Do contrário, passa a se dedicar aos in-
cêndios diários. 
O SINDIUTE tem travado uma luta para 
que a PMF estabeleça uma política e 
crie o Serviço de Orientação Educacio-
nal. Um passo importante para tal, foi 
conquistado na greve com a recriação 
dos cargos de Orientador e Supervisor 
Educacional, cargos extintos na gestão 
da Luizianne Lins, e que agora contri-

GTTR

buíram e terão importância no Sistema 
Municipal de Ensino.
O SINDIUTE convocara plenária com 
os Orientadores e Supervisores para 
apresentar a SME as reivindicações 
quanto as novos cargos e a categoria já 
se prepara para concorrer por concurso 
público as vagas de orientadores e su-
pervisores escolares.
Outra conquista da greve foi a conces-
sãoda Gratificação por Trabalho Técni-
co Relevante (GTTR), no valor mensal 
de R$ 375 (trezentos e setenta e cinco 
reais), aos Orientadores Educacionais 
em efetivo exercício do cargo, lotados 
nas unidades escolares e desde que não 
percebem qualquer tipo de gratificação, 
ou seja, detentores de cargo de provi-
mento em comissão.
A luta continua pela valorização e iso-
nomia entre orientadores, coordenado-
res e técnicos. 


