Coordenação: SINDIFORT
filiado à INTERSINDICAL
Boletim da Campanha Salarial 2014 - nº 3 - Fev-Mar/2014

Prefeito Roberto Cláudio e vereadores: bala de
borracha não apaga nossa memória e nem a verdade!
Os servidores municipais realizaram
manifestação na Câmara Municipal na
manhã da segunda-feira (03/02/2014), por
ocasião da abertura dos trabalhos
legislativos do ano de 2014. O objetivo do
protesto era cobrar do prefeito Roberto
Cláudio (Pros) e dos vereadores alteração
no reajuste de 5,7% aprovado no final de
2013, garantindo reposição das perdas e
aumento real nos salários do
funcionalismo municipal. Os
trabalhadores também cobravam o
atendimento das demais reivindicações da
Campanha Salarial 2014.
Enquanto centenas de servidores
protestavam pacificamente no pátio
externo da Câmara Municipal, agentes do
Grupo de Operações Especiais (GOE) da
Guarda Municipal, por determinação do
prefeito e vereadores, investiram de forma
violenta contra os manifestantes, com
balas de borracha, bombas e spray de
pimenta. Muitos servidores foram feridos,

sendo que um foi atingido no olho e teve
que ser encaminhado para atendimento
médico. Até mesmo os músicos de uma
bandinha carnavalesca que tinham sido
contratados para animar o protesto, foram
atingidos por balas de borracha.
Repudiamos de forma veemente a
atitude do prefeito e dos vereadores que
autorizaram este ato de barbárie e
colocaram em risco a integridade física
dos servidores, empregados públicos e
sindicalistas, bem como dos profissionais
de imprensa que cobriam o ato e demais
pessoas presentes.
Prefeito, bala de borracha não apaga
nossa memória e a verdade, nem spray de
pimenta esconde o que está mais do que
claro: seu descompromisso com os
servidores e com a maioria da população
de Fortaleza!
Veja no link http://zip.net/bqmqkR,
video produzido pelo Sindifort mostrando
a agressão contra os servidores.

À esquerda, Nascelia Silva, presidente do Sindifort, durante protesto na Câmara Municipal
de Fortaleza, dia 03/02/14, quando servidores foram agredidos. Fotos: Arquivo Sindifort.

Servidores aprovam continuidade
da Campanha Salarial, mantêm
estado greve e ocupam sede do
IPM pelo fim das cotas

Assembleia geral dos servidores no dia 12/02/14, na Praça do Ferreira. Representantes
das entidades do Fórum Unificado, parlamentares e lideranças sociais participaram do ato.
Fotos: Arquivo Sindifort.

COMITÊ MEMÓRIA E JUSTIÇA DO CEARÁ
GRUPO DE TRABALHO (GT) 13 DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

UNIDOS JAMAIS VENCIDOS - 50 ANOS DE CRIMES DA DITADURA
CONTRA A CLASSE TRABALHADORA CONTINUAM IMPUNES

Dentro da Campanha Salarial 2014,
ocorreu dia 12/02/14 uma nova
assembleia geral dos servidores,
professores e empregados públicos
municipais. A assembleia, que foi
mobilizada pelo Sindifort e demais
entidades do Fórum Unificado dos
Servidores e Empregados Públicos
Municipais, aconteceu no período da
manhã na Praça do Ferreira. Na
assembleia os servidores aprovaram a
continuidade da Campanha Salarial,
mantiveram o estado de greve e
aprovaram um calendário de assembleias
específicas e mobilizações.
Após a assembleia, os servidores
seguiram em caminhada pelas ruas do
Centro e ocuparam a sede do IPM, na Rua
Major Facundo. Dentre as reivindicações,
o final das cotas no atendimento à saúde, a
autonomia administrativa, financeira e
jurídica do Instituto e as reivindicações
específicas dos servidores do órgão, como
a implantação da gratificação específica
para os mesmos e o pagamento de 5 meses
de horas extras em atraso.
Durante a ocupação da sede do IPM,
os servidores garantiram uma reunião no
próximo dia 24, às 14h30, com o
Secretário da Sepog, Philipe Nottingham,

e o superintendente do Instituto, Dr. José
Porto, para discutir o final das cotas no
atendimento à Saúde, entre outras
questões.
É importante a sua participação nas
atividades da campanha salarial pois o
reajuste de 5,7%, aprovado pela CMFor
sem discussão com os servidores, não
repõe nem mesmo a inflação do ano
passado. O Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) de Fortaleza
foi de 6,38%, enquanto a média nacional
ficou em 5,91%.
Este quadro agrava-se quando
constatamos que as negociações sobre o
reajuste salarial e os demais pontos de
pauta estão emperradas e o prefeito faz
ouvidos de mercador às justas
reivindicações dos servidores, alem de
usar a violência contra os servidores,
como ocorreu no dia 03 de fevereiro na
abertura dos trabalhos da Câmara
Municipal, quando por ordem dos
vereadores e do prefeito, integrantes do
Grupo de Operações especiais (GOE) da
GMF atacaram os funcionários com spray
de pimenta, gás lacrimogênio e balas de
borracha.
Veja quadro com assembleias e
mobilizações no verso

Campanha
Salarial 2014

DATA
17/02
(Segunda-feira)

HORÁRIO

CATEGORIA

7h
14h

Visita aos Servidores do IPEM
Assembleia dos servidores do IJF
Assembleia dos agentes de
trânsito
Reunião com Intersindical e
servidores de Caucaia e outros
segmentos
Reunião da Comissão para
discutir funcionamento da Mesa
de Negociação
Reunião do GT 13- Comissão da
Verdade e Justiça
Assembleia dos servidores do
Programa Saúde da Família (PSF)

17h
8h

18/02
(Terça-feira)
16h
16h
19/02
(Quarta-feira)

20/02
(Quinta-feira)

19h

8h
7h

24/02
(Segunda-feira)
11/03
(Terça-feira)
14/03
(Sexta-feira)
21/03
(Sexta-feira)

CALENDÁRIO DE
MOBILIZAÇÕES

14h30
8h
8h30
8h

Assembleia dos servidores da
Usina de Asfalto e Fábrica de PréMoldados
Assembleia dos Servidores do
IPEM
Reunião com Sepog e
Superintendente do IPM. Pauta:
fim da limitação de consultas
Assembleia dos servidores do
IPM
Assembleia dos servidores do
SAMU
Assembleia dos empregados da
EMLURB

LOCAL
Sede do órgão (IPEM)
IJF (Auditório 8º andar)
Praça Estrela (em frente à
sede da AMC)
Caucaia

Sepog (Av. Desembargador
Moreira, 2875)
Sede do Sindifort
Associação Brasileira de
Odontologia (ABO), Rua
Gonçalves Ledo, 1630,
Centro.
Pátio da Usina de Asfalto

Sede do órgão (IPEM)
IPM

IPM Centro (Av. da
Universidade, 1895).
SAMU Parquelândia
Pátio da EMLURB

Nova proposta para
Mesa de Negociação
Inicialmente, as entidades que
compõem o Fórum Unificado dos
Servidores e Empregados Públicos
Municipais levaram à Prefeitura a
reivindicação de reajuste geral de 15%
(quinze por cento) e, para os professores,
reajuste de 19% (dezenove por cento) índices que correspondem à reposição
das perdas salariais acumuladas desde a
implantação dos PCCS/PECS (período
2008-2013) mais ganho real.
As entidades mostram-se abertas à
negociação, mas não aceitam a proposta
do governo, que não repõe nem a
inflação da capital. Os sindicatos querem
6,38%, mais as perdas salariais do ano de
2009, que correspondem a 5,22%.
Além da reivindicação salarial, a
pauta da campanha contém outros
dezessete pontos gerais de interesse de
todas as categorias e vários pontos
específicos dos diversos órgãos do
serviço público municipal, constando
dentre outras:
Autonomia administrativa,
financeira e jurídica para o instituto de
previdência do município (IPM);
Realização de concurso público em
todas as áreas onde houver carência; fim
da terceirização;
I m p l a n t a ç ã o
d o s
anuênios/quinquênios com o pagamento
dos atrasados;

Cartaz que entidades sindicais colaram nas ruas e avenidas de Fortaleza, denunciando o prefeito e vereadores da base aliada.

Melhoria nas condições de
trabalho;
Cumprimento das sentenças
judiciais dos processos que já
transitaram em julgado;
Combate ao assédio moral;
estabelecimento de políticas de saúde e
segurança do trabalho;
Formação continuada;
Alteração na jornada de trabalho de
6 para 8 horas nos órgãos onde este
direito está assegurado no PCCS;
Licença prêmio e licença especial
em pecúnia; etc.
No caso dos agentes de saúde e
endemias, reivindica-se a adequação do
PCCS para assegurar direitos como o
tempo de serviço prestado à PMF e a
redução da jornada de trabalho de 240h
para 180h, bem como a licença prêmio
(a cada 5 anos de efetivo exercício, o
servidor tem direito a 3 meses de
afastamento remunerado).

Resultado da reunião
específica dos Agentes de
Saúde e Agentes de
Combate às Endemias
Em reunião específica, realizada na
Sepog, dia 14/02/2014 às 15h, para
tratar da pauta dos ACS/ACE, ficaram
acertados os seguintes pontos:
1. R e d u ç ã o d a j o r n a d a d e
trabalho: criação de um grupo de
trabalho (GT) para discutir uma
proposta nos moldes da jornada dos
médicos, em que parte da jornada é
destinada a cursos, treinamentos, etc.
2. PCCS: o plano de cargos será
adequado aos demais PCCS's dos
servidores municipais, inclusive
assegurando o tempo de serviço
prestado à Prefeitura Municipal de
Fortaleza pelos ACS/ACE. Foi também
criado um GT para propor alterações ao
plano existente, integrado por
representantes do Sindifort (Nascélia
Sila), Sinasce (Osmar) e Sindisaúde
(Ulisses). O prazo para conclusão do
GT é 15/03/2014, para que possa ser
encaminhado para aprovação na
Câmara Municipal ainda no mês de
março/2014.
3. Seleção Pública: o governo
municipal afirmou não ter como
contratar de forma automática os
remanescentes da última seleção, mas
que irá considerar
critério da
experiência dentro da prova de títulos
na próxima seleção pública para
ACS/ACE.
4. Faltas do período de greve: será
instituído um banco de horas, na
proporção de 1 para 2 dias, ou seja,
quando houver necessidade de trabalho
extraordinário nos finais de semana ou
em outras ocasiões, o agente que
trabalhar um dia estará pagando 2 dias
referentes ao período da greve.
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