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Lançamento da Campanha Salarial 2018:

Sexta-feira, 19/01/18, todos
ao Gabinete do Prefeito às 9h!
O governo corrupto de Michel Temer e seus aliados
no Congresso estão retirando direitos históricos dos
servidores e da população. Seja através das
reformas (trabalhista, terceirização,
previdenciária), seja através de medidas e projetos.
Eles querem liquidar o que resta do serviço público
e massacrar a população para o benefício de
grandes empresários, banqueiros, especuladores e
políticos. Dois dos mais graves ataques foi a
aprovação pela CCJ do Senado da proposta de
quebra da estabilidade do servidor público através
de avaliação de desempenho e a tentativa de
facilitar o trabalho escravo no Brasil.
Mas os ataques contra o serviço público não
acontecem só a nível federal e estadual. Em
Fortaleza o prefeito Roberto Cláudio (PDT)
continua sem dar o devido valor aos servidores
municipais. Este ano, alegando a crise e a falta de
recursos, o prefeito não concedeu um centavo de
reajuste salarial. Para o reajuste dos servidores não
há recursos, mas para enterrar R$ 250 milhões no
novo aterro da praia de Iracema e em outras obras
no entorno ou para queimar hum milhão, trezentos
e noventa e cinco mil reais com fogos no réveillon,
tem dinheiro e ainda sobra.
Não podemos aceitar outro ano sem reajuste
salarial. Embora a projeção para a inﬂação em 2017
esteja estimada em 3%, sabemos que não é bem
assim. Gasolina, gás de cozinha, água e luz,
material escolar e muitos outros itens subiram bem
mais. Sem esquecer que nem a reposição da
inﬂação de 2016 foi concedida.
É preciso entender que durante todo o ano a direção
do Sindifort continuou chamando os servidores
para protestar contra o reajuste zero. Se uma
parcela signiﬁcativa da categoria não atender a este
chamado em 2018, poderemos ter o mesmo
resultado de 2017. Não basta reclamar em rede
social e com os colegas dentro dos órgãos. É preciso
arregaçar as mangas e sair às ruas se não quisermos
ter reajuste zero de novo.

Campanha Salarial tem
outras pautas além do
reajuste salarial
Não bastasse o reajuste zero, os servidores e seus
dependentes sofrem com a limitação crescente dos
serviços do IPM Saúde. Cobrada pelo Sindifort, a
Prefeitura tem se limitado a desculpas
esfarrapadas. Diante dessa situação já tramita no
Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE),
inquérito civil público baseado em denúncia do
Sindifort.

Na foto, lançamento da campanha salarial em
29/11/16. Durante todo o ano de 2017, o Sindifort
protestou cobrando reajuste salarial.

Para piorar ainda mais o quadro, a violência
desenfreada que toma conta de Fortaleza está
atingindo várias categorias do serviço público
municipal durante o exercício proﬁssional. Um
exemplo são os professores. Após receber várias
denúncias e acompanhar de perto os casos de
violência contra professores e funcionários de
escolas municipais, o Sindifort através de um
relatório baseado em visitas às escolas e na Lei
Orgânica do Município e Constituição Federal,
impetrou representação ao Ministério Público
solicitando providências.
Além dos professores, agentes de saúde e de
combate às endemias, agentes da AMC e até
guardas municipais são vítimas de assaltos, furtos,
agressões e todo tipo de ameaça.
Persistimos cobrando compromissos da Prefeitura
por melhores condições de trabalho, concurso
público e pelo ﬁm da terceirização, do assédio
moral e do desrespeito com os servidores, além de
pautas especíﬁcas como a implantação da
Gratiﬁcação da Produtividade de Campo dos
agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias no valor de 10% do
vencimento para ser implantada a partir de janeiro
de 2018, revisão dos PCCS, implantação de
anuênios etc.
Queremos reajuste salarial e segurança para viver e
trabalhar. Exigimos que o IPM Saúde atenda às
necessidades dos servidores e não das empresas
contratadas pelo prefeito. Basta do desgoverno e da

corrupção de Temer e de seu bando. Pela revogação
das reformas trabalhista e da lei da terceirização,
contra a reforma previdenciária e pelo
arquivamento do projeto de lei da quebra da
estabilidade do servidor público. Chega de reajuste
zero! Queremos reajuste com ganho real e
reposição das perdas salariais.
Por tudo isso estaremos realizando uma assembleia
geral para o lançamento da campanha salarial 2018,
seguida de um grande ato na sexta-feira, 19 de
janeiro de 2018, a partir das 9h no Paço Municipal
(Gabinete do Prefeito). Vamos à luta! Temos
motivos de sobra pra lutar! #Fora Temer!

Ônibus saindo às 8h
da Praça da Bandeira
Veja também
Págs. 2 e 3: Retrospectiva
2017
Pág. 4: Mensagem de boas
festas e convênios

Retrospec
Vamos relembrar as principais lutas,
mobilizações e conquistas durante o ano de
2017

O presidente em exercício Eriston Ferreira
apresentou aos servidores a prestação de contas do
Sindicato, que foi aprovada por unanimidade.

Foto: Assembleia da AMC em 2015 - servidores sempre
respondem a mobilização feita pelo Sindifort.

Janeiro:
04/01 - Eleições Sindifort: As eleições para
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e respectivos
suplentes do Sindifort ocorreram no dia 4 de
janeiro/17, de 8h às 17h. O pleito contou com
apenas uma chapa inscrita, a chapa “SINDIFORT É
10 – A LUTA NÃO PODE PARAR”. A chapa foi
eleita com 95,69 % dos votos válidos e tomou posse
no dia 18/01/17.
09/01 - Ato pelo descongelamento da Hora Extra
Incorporada: No dia 9, diretores do Sindifort e
servidores municipais se reuniram em frente ao
Fórum Clóvis Beviláqua para reivindicar que a
Justiça do Ceará determinasse a implantação de
sentença do descongelamento da Hora Extra
Incorporada, processo no qual o Sindifort obteve
vitória.
27/01 -Vitória! Graças á pressão do Sindifort, ACS
e ACE conquistam promoção por capacitação com
publicação no Diário Oﬁcial do Município da
Portaria Nº 007/2017, nesta data

Fevereiro:
01/02 – Protesto na CMFor: Servidores municipais
e integrantes de movimentos populares como o
MTST protestaram na Câmara Municipal de
Fortaleza na abertura dos trabalhos legislativos. O
protesto fez parte da Campanha Salarial 2017
realizada pelo Sindifort para reivindicar o reajuste
salarial para servidores municipais, moradia,
aporte ﬁnanceiro para o IPM Saúde, ﬁm, do pacote
de maldades do prefeito, dentre outros pontos de
pauta.

Ainda no dia 15, o Sindifort e Intersindical
participaram de ato Nacional - #15M: Em Fortaleza
os atos começaram cedo com paralisações dos
transportes urbanos, construção civil e educação. O
Sindifort e a Intersindical - Central da Classe
trabalhadora participaram com os servidores
municipais. Cerca de 30 mil pessoas nas ruas do
Centro.
22/03 - Sindifort vai à Câmara de Vereadores cobrar
negociação: ato na Câmara Municipal de Fortaleza
cobrando agilidade na negociação dos pontos de
pauta tais como o reajuste salarial de 13,60% sem
parcelamento, mais recursos da Prefeitura para o
IPM, realização de concurso público e ﬁm da
terceirização na Prefeitura de Fortaleza.
31/03 - Ato Nacional contra a reforma da
Previdência: mais de 30 mil pessoas nas ruas de
Fortaleza. O Sindifort e a Intersindical protestaram
com trabalhadoras e trabalhadores contra o
presidente Michel Temer.

Abril:

15/02 a 06/03 - Debates sobre a reforma da
Previdência em vários órgãos com Eliane Barbosa e
a participação da direção do Sindifort. Durante os
debates, o Sindifort distribuiu milhares de cartilhas
aos servidores explicando os prejuízos com a
reforma previdenciária.

Março:
08/03 - Dia Internacional da Mulher: Em todo país
as mulheres foram às ruas pedindo greve geral
contra o machismo, racismo, violência e todas as
opressões. Caminhada saiu da Praça da Imprensa e
percorreu várias ruas da Aldeota.
15/03 - Assembleia de Prestação de Contas: O
Sindifort realizou assembleia geral para a prestação
de contas e para discutir a campanha salarial 2017.

07/04 - Início da mobilização para Greve Geral:
Diretoria do Sindifort visita os mais diversos postos
de trabalho da Prefeitura e inicia a mobilização com
os servidores para participarem da greve geral.
12/04 - Reunião com os trabalhadores da Urbfor:
Reunião com trabalhadores da UrbFor (antiga
Emlurb), no Ginásio da Parangaba. Pauta foi sobre
mudanças para trabalhadores que ﬁcaram na SCSP.
O presidente em exercício do Sindifort, Eriston
Ferreira, reaﬁrmou que o Sindicato não aceitaria a
retirada de nenhum direito dos trabalhadores.
17/04 - Sindifort protesta no Aeroporto de
Fortaleza: O Sindifort e a Intersindical - Central da
Classe Trabalhadora, ﬁzeram corpo a corpo no
embarque de parlamentares para Brasília,
pressionando para votarem contra as reformas
trabalhista e Previdenciária e outras medidas do
governo Temer.
19/04 - Vitória! Novas listagens com Promoção por
Capacitação e Incentivo de Titulação Acadêmica
(ITA) para ACS e ACE são publicadas no DOM no
dia 19 de abril beneﬁciando quase 200 agentes.

28/04 - Greve Geral: A Greve Geral em Fortaleza
contou com a paralisação dos servidores
m u n i c i p a i s o rg a n i z a d a p e l o S i n d i f o r t e
Intersindical. Seis categorias proﬁssionais
aderiram: agentes de trânsito da AMC, servidores
da Urbfor, servidores do IPM, servidores da usina
de Asfalto, ACS e ACE. Milhares nas ruas da
cidade.

Maio:
16/05 – Ida à Câmara Municipal: A diretoria do
Sindifort esteve na Câmara Municipal para cobrar e
pressionar os vereadores pelo reajuste salarial de
13,60% e melhores condições para o IPM-Saúde e
Previfor.
18/05 - Campanha Salarial - Ato na Sepog: O
Sindifort e a Intersindical realizaram ato na Sepog
com o objetivo de cobrar da PMF o atendimento da
pauta da Campanha Salarial de 2017, entregue
desde 9 de dezembro de 2016.
23/05 - Sindifort vai à Câmara Municipal:
Diretores do Sindifort e da Intersindical, servidores
do IPEM e aposentados estiveram no dia 23/05, na
Câmara para protestar e dialogar com vereadores
para que fosse retirado de pauta o PL 15/17, que
passa a cobrar 11% (Previdência) dos servidores
municipais aposentados que ganham acima do teto.

24/05 - Sindifort vai à Brasília contra Temer e suas
reformas e por Diretas Já: O Sindifort enviou à
Brasília uma delegação com diversos diretores e
funcionários para participar juntamente com a
Intersindical e a Frente Povo Sem Medo, do grande
ato contra as reformas propostas pelo governo
golpista do presidente Michel Temer e pedir o ﬁm
das reformas e eleições diretas já.
25/05 - Vitória do Sindifort - Câmara aprova
projeto que cria cargos na GMF (processo dos 68 da
Guarda): A criação destes cargos pela Prefeitura é
fruto da luta do Sindifort e de ação judicial ganha
(processo n° 0569326-48.2000.8.06.0001 da 5ª
Vara da Fazenda Pública.
31/05 - Assembleia para avaliar reunião de
negociação: em reunião realizada dia 30 de maio no
Paço Municipal, o prefeito Roberto Cláudio (PDT)
aﬁrmou que, por conta da crise econômica, não
concederia reajuste salarial nem mesmo a
reposição da inﬂação para os servidores
municipais. Em assembleia geral realizada na sede
do Sindifort no dia 31/05/17, os servidores

ctiva 2017
decidiram que esta proposta é inaceitável e
aprovam mobilizações setoriais.

os servidores estiveram em frente à sede da Sepog,
na Av. Desembargador Moreira, cobrando o
cumprimento da decisão judicial que garante a
implantação do 2º grupo, conseguindo muitos
avanços.

Temer. A caminhada saiu da praça da Bandeira até a
Praça da Gentilândia.

Outubro:

Agosto:

Junho:
01 e 02/06 - Ato no IPM-Saúde: Novamente, o
Sindifort esteve na sede do IPM Saúde para
protestar contra as restrições de consultas, exames e
outros procedimentos aos servidores municipais.
13/06 - Protesto contra o reajuste zero: Os
servidores municipais, liderados pelo Sindifort,
realizaram protesto no Paço Municipal, no dia 13
de junho. Ironizando o duplo discurso da Prefeitura
(crise para servidores e benesses para secretários e
aliados), o Sindifort montou em frente ao Paço
Municipal uma mesa de café da manhã com um
boneco do prefeito Roberto Cláudio. De um lado
luxo, do outro a miséria.
26 à 30/06 - Assembleias especíﬁcas da Campanha
Salarial: foram realizadas assembleias especíﬁcas
para discutir sobre a Campanha Salarial nos mais
diversos postos de trabalho da Prefeitura.

30/06 – Mobilização Geral: Para dizer ao prefeito
Roberto Cláudio que os servidores não aceitam
reajuste zero, para dizer ao presidente golpista
Michel Temer e ao Congresso Nacional que não
aceitam a reforma da Previdência. O Sindifort e a
Intersindical estiveram nas ruas com os
trabalhadores participando do ato juntamente com
o MTST.

Julho:
08/07 - Encontro com os servidores da Usina de
Asfalto: No dia 08 de julho/17, o Sindifort realizou
encontro com os servidores da Usina de Asfalto. Na
pauta, a discussão sobre a importância da Usina e a
necessidade da luta para preservá-la. O encontro
fez parte da campanha SOS Usina de Asfalto e
alertou os servidores para a possibilidade de
extinção do órgão.
13/07 - Diretoria Executiva do Sindifort deu posse
aos novos integrantes do Conselho de Delegados de
Base.
22/07 - Seminário - Os impactos das reformas
trabalhistas e previdenciárias na vida dos
trabalhadores: O seminário aconteceu na sede do
Sindifort, contou com a presença do Secretário
geral da Intersindical - Edson Carneiro Índio.
27/07 - Ato na Sepog cobrando a hora extra
incorporada: Liderados pela direção do Sindifort,

09/08 - a direção do Sindifort e uma comissão de
servidores da Usina de Asfalto esteve reunida com
representantes da Prefeitura tratando sobre a
proposta de fechamento da Usina de Asfalto.
Sindifort deixou claro que não aceita perda de
direito dos servidores e é contra fechamento da
Usina.
16/08 - Sindifort em Brasília pelo reajuste do Piso
Nacional dos ACS e ACE: direção do Sindifort e
integrantes do Nease estiveram em Brasília, na luta
pelo reajuste do Piso Nacional para os ACS e ACE.

28/08 - Sindifort oferece café da manhã a
servidores da GMF: Os diretores do Sindifort e
integrantes do NEASP, estiveram na sede da
Guarda Municipal durante ensaio da GMF para
participar do Desﬁle do dia 07 de setembro. Os
integrantes da direção do Sindifort e do NEASP
deixaram claro seu posicionamento que foi
contrário à participação da GMF no desﬁle do 7 de
setembro.

29/08 - Assembleia do 2º e 3º grupos da hora-extra
incorporada: Mais uma grande vitória do Sindifort!
O Sindicato garantiu através de ação judicial o
descongelamento da hora extra incorporada para
1087 servidores municipais. A assembleia, que
aconteceu na Praça da Bandeira, aprovou por
unanimidade acordo com a Prefeitura para o
descongelamento da hora extra ocorrer
gradativamente.

Setembro:

14/09 - Dia Nacional de Mobilização - VAMOS
Mudar o Brasil: Sindifort, Intersindical e MTST
participaram de ato contra as reformas do governo

Imagem: divulgação (Portal do Servidor)

19/10 - Prefeitura lança projeto da casa própria
para servidores municipais atendendo a
reivindicação do Sindifort.
20/10 - Sindifort na Câmara Municipal: Os
diretores do Sindifort estiveram na Câmara
Municipal de Fortaleza (CMFor), juntamente com
os servidores do pelotão de salvamento aquático da
Guarda Municipal, lutando pela escala digna e por
melhores condições de trabalho.
Publicado decreto acerca da concessão do gozo de
Licença Prêmio para servidores municipais: Este
decreto altera outro decreto do início do ano que
limitava o direito dos servidores. O Sindifort reagiu
e mais uma vez obteve êxito. A Prefeitura de
Fortaleza publicou no dia 20/10/2017, no Diário
Oﬁcial do Município (DOM), o decreto nº 014.108.
O decreto já está em vigor desde a data de sua
publicação.
23/10 - Sindifort vai ao MPCE denunciar os casos
de violência nas escolas: A direção do Sindifort
impetrou junto ao Ministério Público do Estado
(MPCE) uma representação para denunciar casos
de violência nas escolas públicas do município e
cobrar uma posição da Prefeitura de Fortaleza.
27/10 - Acontece na sede do Sindifort o Congresso
Estadual de Fundação da Intersindical - Central da
Classe Trabalhadora.

Novembro:
01/11 - Ato de protesto no IPM Saúde.
10/11 - Dia Nacional de Lutas:Sindifort e
Intersindical contra o reajuste zero, precariedade no
serviço público, contra a reforma previdenciária,
pela revogação da reforma trabalhista e
terceirização e contra a direita conservadora.
nenhum direito a menos! Fora Temer.
21/11- Em reunião com servidores da Usina de
Asfalto e representantes da PMF ﬁcam assegurados
os direitos dos servidores com o fechamento da
Usina.
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Feliz natal e um 2018 melhor!
Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão
Virar a cara pra não ver...
Até quando você vai ficar usando rédea?
Rindo da própria tragédia
Até quando você vai ficar usando rédea?
Pobre, rico ou classe média
Até quando você vai levando? (Porrada! Porrada!)
Até quando vai ficar sem fazer nada?
Até quando você vai levando? (Porrada!
Porrada!)Até quando vai ser saco de pancada?
Muda, que quando a gente muda o mundo muda
com a gente
A gente muda o mundo na mudança da mente
E quando a mente muda a gente anda pra frente
(Trechos da música «Até quando?», de Gabiel, o Pensador)

O Sindifort traz neste Natal e Ano Novo uma mensagem de paz, mas também de
luta.
Não queremos a paz dos cemitérios, a paz amordaçada de quem ﬁca em frente a
TV, «com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte
chegar».Queremos um outro mundo, um outro país, uma outra cidade. E está claro
que isso só virá com muita luta. Uma luta não só por melhores salários e condições
de trabalho, mas também por sociedade sem opressão, exploração e
discriminação.

Mobilizados pelo Sindifort, ACS e ACE
vão à Câmara cobrar Gratiﬁcação de
Produtividade de Campo

Queremos um país onde jovens, negros, mulheres, LGBTs, índios e pobres sejam
tratados como gente, com dignidade e respeito. Queremos um país sem fascismo e
sem as pautas ultraconservadoras da “escola sem partido” e das viúvas da ditadura
militar.
Queremos reajuste salarial e segurança para viver e trabalhar. Exigimos que o IPM
Saúde atenda às necessidades dos servidores e não das empresas contratadas pelo
prefeito. Basta do desgoverno e da corrupção de Temer e de seu bando. Pela
revogação das reformas trabalhista e previdenciária e arquivamento do projeto de
lei da quebra da estabilidade dos servidores (as) públicos(as) . Contra o trabalho
escravo no Brasil!
A direção do Sindifort deseja a todos servidores e servidoras públicos (as) e a seus
familiares um Natal de Paz. Que o Ano Novo revigore nossa coragem de lutar pelo
que é justo.

Mobilizados pelo Sindicato dos Servidores e Empregados
Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) e pela
Intersindical CE, agentes de combate às endemias (ACE) e
agentes comunitários de saúde (ACS) estiveram dia 29/11,
protestando na Câmara Municipal contra critérios de acesso à
Gratiﬁcação de Produtividade de Campo.
Além da GPC, os agentes também cobraram novo
fardamento, crachás, pagamento do incentivo ﬁnanceiro e
melhores condições de trabalho, além de protestarem contra a
ausência de reajuste salarial neste ano. Veja mais em:
www.sindifort.org.br
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