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Noticiando nossa HISTÓRIA, fundamentando a nossa LUTA e contribuindo 
para a TRANSFORMAÇÃO da Sociedade

Mulheres 

militantes, independentes 
e livres pela igualdade de 

oportunidades

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUIXADÁ - IBARETAMA - BANABUIÚ - CHORÓ - IBICUITINGA
CUT   •   FETAMCE   •   CONFETAM   •   ISP



N
o dia 06 de Março de 2013, em Brasília, a 
CONFETAM, a FETAMCE e os Sindicatos de 
Servidores(as) Municipais juntamente com a 
Central Única dos Trabalhadores realizaram 
a Marcha da Classe Trabalhadora. Entre as 

reivindicações chamam a nossa atenção a Negociação 
Coletiva e Salário Igual para um Trabalho de Igual Valor 
entre homens e mulheres. Na agenda do SINDSEP de 
Quixadá e Região essas lutas tem sido historicamente 
pautadas e já contamos com a realidade de uma Lei de 
Negociação Coletiva em Quixadá (Lei Municipal Nº 2.311 
de 16 de Novembro de 2007) e de Equidade de Gênero e 
Remuneração (Lei Municipal Nº 2.280 de 16 de Fevereiro 
de 2007), ou seja, já percorremos caminhos extremamente 
importantes.

O reforço da agenda sindical ganhou mais um 
instrumento de reivindicação que é a Plataforma dos(as) 
Municipais. Nas Eleições de 2012 convidamos candidatos(as) 
a Prefeito(a) e a Vereador(a) a assinarem o Termo de 
Compromisso. Agora eleitos(as) devem cumprir cada um 
dos eixos da pauta com os quais se comprometeram. 
Desse modo, em 2013,  está reservado para o SINDSEP o 
papel de Representante da categoria dos(as) municipais 
num conjunto de ações combativas, referendadas pela luta 
coesa, unívoca e coerente, pactuando entre nós a defesa 
irrestrita do nosso projeto classista.

Temos uma identidade histórica. Somos protagonistas 
das maiores ações emblemáticas no cenário do Sertão 
Central. A responsabilidade de espelhar as boas práticas 
alcançou o Brasil e o Mundo. Tudo isso fala muito sobre a 
necessidade de não retrocedermos. 

Na pauta do SINDSEP não estão previstos recuos sob 
hipótese alguma. A irrefutabilidade da nossa agenda 
decente se entrelaça perfeitamente com o senso do 
SINDSEP vibrante e consciente, plural na abrangência dos 
pleitos cotidianos e vocacionado à unidade necessária à 
Classe Trabalhadora da Contemporaneidade.

Os desafios se avolumam. O fracassado projeto neoliberal 
ensaia uma retomada aqui e ali. Todavia, nada como uma 
estratégia eminentemente classista e democrática para 
eliminar as cinzas intermitentes que sinalizam a volta a 
um passado intragável. A atitude proposta é a da ousada 
esperança de avançar para a conquista do que está a 
nossa frente: a Negociação Coletiva para consolidar junto 
às Prefeituras a Agenda Local de Trabalho Decente.
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Foi com esse objetivo 
advindo da constatação da luta 
implementada pelo SINDSEP ao 
longo de seus 24 anos de História 
que chegamos a um conjunto 
de conquistas sem precedentes 
no Sertão Central Cearense, 
especificamente na cidade de 
Quixadá. 

A ambiência de lutas forjadas 
no contexto das manifestações 
emblemáticas do Dia Internacional 
da Mulher que vem ao longo dos 
anos ganhando maior importância 
por ser um momento para além 
do status comemorativo, mas 
assume proporções de coletiva 
vigilância por parte de todos 
os atores da Sociedade Civil, da 

Classe Trabalhadora e também 
dos Poderes constituídos. 

Para o SINDSEP, o 08 de Março 
de 2013 (Dia Internacional da 
Mulher) constitui-se num ato 
de reafirmação da Equidade de 
Gênero e Remuneração e na 
defesa dos resultados palpáveis 
e institucionalizados pelo Poder 
Executivo como resposta ao 
conjunto de propostas sindicais 
apresentadas, possibilitando que o 
município de Quixadá se tornasse 
referência mundial no que 
tange à observância daquilo que 
chamamos de Cultura de Equidade 
de Gênero e Remuneração.

Existe um legado conquistado 
pelos (as) Municipais organizados 

(as) e representados (as) pelo 
SINDSEP de Quixadá e Região. 
Contribuir para a transformação 
das relações de gênero é uma 
proposta sindical para o Governo 
Municipal. A Sociedade em seus 
diversos segmentos juntam-
se nesse 08 de Março de 2013 
para vigiar sobre todas essas 
conquistas. 

A manutenção dessas 
instâncias de gênero é respaldada 
por todo o nível de reparação 
histórica de injustiças cometidas 
contra as mulheres e pelo peso 
da nova História protagonizada 
por homens e mulheres no trajeto 
da construção do Serviço Público 
Municipal.

Um “08 de Março” Vibrante e de Luta
para Reafi rmar os Caminhos Percorridos pela Equidade de Gênero e Remuneração

OLHARES DA COMUNIDADE INTERNACIONAL SOBRE A 
EXPERIÊNCIA DE QUIXADÁ

Entrevista

Em entrevista, Maria das Graças Costa (Secretária da Mulher 
Trabalhadora do SINDSEP e Secretária Nacional de Relações do 
Trabalho da CUT) fala que o mês de março de 2013 é carregado 
de uma simbologia positiva e definitiva no que tange à oportuni-
dade de se debater a manutenção das conquistas das trabalhado-
ras e convoca a todos e a todas para ampliar esses direitos.

SINDSEP EM AÇÃO: Em 2007, 
você apresentou durante o 
Congresso da Internacional dos 
Serviços Públicos (ISP) na Áustria 
a experiência de Equidade em 
Quixadá. O que representou para 
o município essa visibilidade 
internacional?

GRAÇA COSTA: Isso veio a ser pra 
Quixadá e consequentemente, 
para o Brasil um grande destaque 
na comunidade internacional, 
no que se refere  a aplicação 
de política pública de gênero. O 
que acontece em Quixadá em 

termos de Equidade de Gênero e 
Remuneração teve início quando 
assumimos a Campanha de 
Equidade de Remuneração da 
ISP lançada no 26º Congresso 
Mundial da entidade ocorrido no 
Canadá, em 2002. Rapidamente 
foi lançada no Brasil e abraçada 
pela FETAMCE (Federação dos 
Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal do Ceará). Essa 
campanha propôs aos países 
participantes da ISP a criação 
de Comitês que funcionassem 
como gestores do processo de 
implementação de um sistema 

de remuneração com avaliação 
de postos de trabalho sem o 
viés discriminatório de gênero. 
E a prefeitura de Quixadá 
criou o comitê, o primeiro da 
América Latina. Teve uma 
repercussão extraordinária. 
Rendeu à prefeitura prêmios de 
reconhecimento de boas práticas 
para alcançar a igualdade.

SINDSEP EM AÇÃO: O 
desenvolvimento da campanha 
no Brasil revelou a necessidade 
de ampliar a militância pela 
equidade de remuneração... 
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GRAÇA COSTA: Exatamente. 
Reconhecemos o desafio de que 
tratar as questões referentes à 
igualdade não é um problema 
exclusivo das mulheres. É sim, 
uma questão muito mais ampla, 
pois tem suas vertentes no 
diálogo social e político. Propor 
políticas públicas é fundamental 
para a análise de fatores, 
diagnósticos e instrumentos 
de acompanhamento. Não 
basta uma legislação com 
elementos que sirvam para 
retrair a discriminação, pois, 
são necessários instrumentos 
que de fato façam cumprir tais 
orientações. As desigualdades 
de gênero constituem em um 
obstáculo para a conquista de 
resultados positivos nas políticas 
que visam a igualdade. As 
mulheres não têm as mesmas 
possibilidades de acesso ao 
mercado que os homens e, 
geralmente, estão excluídas dos 
negócios tradicionais ou das 
redes sociais onde se dão os 
intercâmbios de informação que 
são vitais para tomar decisões e 
aproveitar oportunidades.

SINDSEP EM AÇÃO: Qual o 
papel do SINDSEP de Quixadá 
e Região nessa experiência? 
Não teria sido ousado demais 
propor uma Mudança de Cultura 

numa Sociedade extremamente 
machista?

GRAÇA COSTA: Pelo contrário, 
o tamanho do desafio de 
descontruir o histórico de 
discriminação e desigualdades 
entre homens e mulheres recebeu 
a exata medida da ousadia. E o 
SINDSEP de Quixadá teve o papel 
de provocar a discussão com 
a Categoria e, por conseguinte, 
apresentar propostas ao Poder 
Executivo. O SINDSEP de Quixadá 
e Região é aquilo que se pode 
chamar de “sindicato cidadão”, 
pois além da luta econômica e a 
defesa dos direitos trabalhistas, 
buscou intervir de forma efetiva 
na promoção de debates que 
contemplam as necessidades 
dos(das) trabalhadores(as) em 
todos os aspectos, com especial 
atenção às reivindicações que 
buscam minorar a desigualdade 
de gênero.

SINDSEP EM AÇÃO: E qual o 
resultado disso tudo?

GRAÇA COSTA: A Mudança de 
Cultura para a contemplação 
da Igualdade entre Homens e 
Mulheres é um processo que 
está em andamento e o SINDSEP 
continua empenhado em 
contribuir para isso. Propomos 
várias ações à Prefeitura e a 
resposta a nossa reivindicação 
pode ser vista nas seguintes 
conquistas: Comitê de Equidade 
de Gênero e Remuneração; Lei 
da Equidade N° 2.280/2007 (a 
primeira da América Latina); 
Sistema de Avaliação de Postos de 
Trabalho sem Viés de Gênero (em 
desenvolvimento); Linguagem não 
Discriminatória em Termos de 
Gênero (Estatuto do(a) Servidor(a) 
e PCR do Magistério). Fomos 
além da categoria e buscamos 
atingir a Sociedade como um 
todo. Nesse sentido conquistamos 
também as Instâncias de Gênero: 
Coordenadoria Municipal das 
Mulheres, Centro de Referência 
Mulher e Cidadania de Quixadá, 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher, Casa Abrigo, Delegacia 

Especializada de Atendimento 
à Mulher. O desafio do SINDSEP 
é defender a manutenção 
dessas conquistas e avançar, 
pois ainda há muito para fazer. 
E ainda, reivindicar que essa 
experiência exitosa se concretize 
em Ibaretama, Banabuiu, Choró e 
Ibicuitinga.

SINDSEP EM AÇÃO: Uma 
mensagem para este momento

GRAÇA COSTA: Vivemos um 
momento singular na história do 
nosso país, onde a democracia 
começa a ser fortalecida e a 
participação popular nas decisões 
nacionais tornou-se realidade. O 
fim da pobreza está em passos 
largos e um número expressivo 
de brasileiros ascendeu para 
classe média. As mulheres são 
as pessoas mais beneficiadas 
com as políticas sociais do 
governo federal. A bolsa família 
e o projeto minha casa minha 
vida são de responsabilidade 
das mulheres, afinal são elas 
que cuidam dos filhos na quase 
totalidade das famílias. É notório 
o empoderamento das mulheres 
e a lei Maria da Penha tornou-
se um instrumento muito 
importante para conquista da 
liberdade de muitas mulheres. 
Neste contexto Quixadá se 
apresenta com uma vantagem 
a mais que é o resultado da 
luta pela igualdade de gênero 
ocorrida, principalmente, 
nos últimos dez anos. Torna-
se urgente uma posição da 
nova administração para 
continuidade das políticas em 
desenvolvimento e abertura pra 
novas conquistas. É necessário 
ainda continuarmos mobilizadas 
em torno das nossas bandeiras 
de lutas. Precisamos avançar na 
construção de uma política de 
Paz e por fim a violência contra 
as mulheres no nosso território. 
Dia 8 de março é uma data que 
tem uma simbologia especial 
para reivindicar,comemorar e 
ratificar nossa posição por uma 
sociedade justa e igualitária, mas 
principalmente renovar nosso 
sonho de sermos LIVRES. 

Maria das Graças Costa
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“Sinto-me muito 
satisfeita com 
essa conquista do 
SINDSEP que é a 
Lei da Equidade 
que trouxe muitos 
benefícios pra gen-
te que é servidor e 
tem fi lho especial. 

A redução da carga horária pra 
cuidar do meu fi lho faz bem a mim 
que tenho mais tempo pra cuidar dele 
e a meu fi lho que precisa de muitos 
cuidados.” 

MARLI AQUINO DA COSTA
(Servidora Municipal)

“Desde 2007 tenho 
sido como servidor 
municipal benefi -
ciado com a Lei da 
Equidade. Foi o me-
lhor benefício para 
mim que tenho um 
fi lho autista e que 
precisa de muitos 

cuidados. 
Minha carga horária foi reduzida 
em 2h diárias sem nenhum prejuízo 
salarial. Com isso, posso todos os 
dias dar a devida atenção ao meu 
fi lho e assim garantir que o tratamen-
to que ele faz tenha o devido acom-
panhamento. Valeu a pena a luta do 
SINDSEP pela implantação da Lei da 
equidade!”

RAIMUNDO ELUCENO DE CASTRO
(Professor Municipal)

O SINDSEP de Quixadá e Região 
convocou as entidades da 
Sociedade Civil para realizarem 
um grande Ato Unificado do 
Dia Internacional da Mulher 
2013: Mulheres Militantes, 
Independentes e Livres pela 
Igualdade de Oportunidades, 
no Dia 08 de Março de 2013, na 
Praça da Catedral em Quixadá ao 
mesmo tempo em que celebra as 
conquistas também reivindica o 
pleno funcionamento adequado 
de todas essas ferramentas 
de promoção da Igualdade de 
Gênero. Audiências Públicas 
nas Câmaras Municipais de 
Ibaretama, Banabuiu, Choró e 
Ibicuitinga estão programadas 
e na oportunidade a entidade 
realiza o protocolo das Cláusulas 
de Gênero.

POR UM 2013 DECENTE
Conselho Diretor realiza Planejamento de Ações Sindicais Prioritárias

EM EVIDÊNCIA

SINDSEP

No dia 26 de janeiro de 2013, 
o Conselho Diretor do SINDSEP 
de Quixadá e Região se reuniu 
na sede da entidade para pla-
nejar as ações prioritárias para 
2013. A reunião ampliada dos 
Coletivos do Planejamento da 
Gestão Sindical “Compromisso, 
Autonomia e Liberdade Sindical” 
teve a facilitação da Educadora 
Sindical Alba Cristina.

Os(as) Diretores(as) do SIND-
SEP presentes fizeram na aber-
tura da reunião uma análise de 
conjuntura onde contribuíram 
com suas percepções acerca 
do momento em que estamos 
vivenciando com as mudanças 
nas estruturas administrati-
vas com novos(as) gestores(a). 
Segundo Graça Costa (Secre-
tária Nacional de Relações do 
Trabalho da CUT) que esteve 

participando de toda a reunião 
“É preciso avançarmos na per-
cepção conjuntural de todas 
essas demandas originadas das 
mudanças ocorridas. Identifi-

cados os problemas é preciso 
estabelecer, então, um plano 
de ação,” pontuou Graça que 
também é Secretária da Mulher 
Trabalhadora do SINDSEP. 
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E o SINDSEP chega aos 
24 anos de fundação. Os(as) 
servidores(as) municipais pre-
sentes advindos de Quixadá, 
Ibaretama, Banabuiu, Choró 
e Ibicuitinga formaram uma 
multidão de mais de 600 COM-
PANHEIROS E COMPANHEIRAS. 
A Presidenta do SINDSEP Neiva 
Esteves em sua saudação de 
abertura falou que “o SIND-
SEP de Quixadá e Região tem 
uma identidade histórica. So-
mos protagonistas das maiores 
ações emblemáticas no cenário 
do Sertão Central. A respon-
sabilidade de espelhar as boas 
práticas alcançou o Brasil e o 

Mundo. Tudo isso fala muito so-
bre a necessidade de não retro-
cedermos.” 

Outro importante momento 
foi a entrega da Comenda Jacin-
to de Sousa que chegou a sua 
oitava edição. Em 2006, quando 
a Diretoria do SINDSEP ideali-
zou a instituição da Comenda 
estabeleceu o objetivo de que ao 
honrar a memória de Jacinto de 
Sousa (escultor da obra Monu-
mento ao Trabalhador, que está 
localizada na Praça do Ferreira, 
em Quixadá), pudéssemos ter 
um símbolo forte, carregado de 
resistência e historicidade para 

homenagear ano após ano a 
contribuição de trabalhadores e 
trabalhadoras na construção de 
uma sociedade melhor a partir 
do trabalho.

Esse ano os homenageados 
com a Comenda foram: a ser-
vidora municipal aposentada 
de Quixadá MARIA PEREIRA DA 
SILVA; o líder dos trabalhadores 
e trabalhadoras rurais da Re-
gião do Sertão Central cearense 
JOSÉ FERNANDES MENDES; DOM 
EDMILSON DA CRUZ (Bispo Emé-
rito de Limoeiro do Norte) e o 
Deputado Federal do PT ARTUR 
BRUNO. 

OUSADA ESPERANÇA PARA 
AVANÇAR MAIS

SINDSEP completa 24 Anos

Após o debate sobre os prin-
cipais desafios para o ano de 
2013, os cinco coletivos especí-
ficos apontaram as principais 
ações sindicais a serem desen-
volvidas com vistas à contem-
plação das Relações Intra e 
Intersindicais; Comunicação: 

Relações Interpessoais e So-
ciossindicais; Formação: Qua-
lificação e Mobilização; Sus-
tentação da Luta: Finanças e 
Assuntos Jurídicos e Equidade: 
Gênero e Diversidade. Dessa 
maneira a ação sindical da enti-
dade se volta para a contempla-

ção em todas as suas instâncias 
de mobilização e práxis sindical 
para que no Serviço Público 
Municipal da base de atuação 
da entidade as políticas púbicas 
efetivem o Trabalho Decente. 



O ano de 2013 começou 
intenso e o trabalho 
da Diretoria do SIN-
DSEP junto aos ser-
vidores e servidoras 

em sua base de atuação mais 
uma vez permitiu que mui-
tos problemas costumeiros 
e as nuanças atípicas de um 
momento de estabelecimen-
to das novas administrações 
municipais fossem pautados. 
São muitas as denúncias de 
assédio moral, de precari-
zação do Serviço Público e 
desconfortos oriundos dos 
ajustes previsíveis após as 
eleições municipais. Todavia, 
a ação sindical continua pri-
vilegiando a integridade do(a) 
servidor(a) e sua defesa in-
transigente em quaisquer si-
tuações em que as conquistas 
estejam ameaçadas.

Em todas as atividades re-
lacionadas a seguir a orien-
tação do SINDSEP foi e con-

tinua sendo a de bom senso 
e manutenção do espírito 
aguerrido contra qualquer 
manifestação de ameaça aos 
direitos, estes, trabalhistas e 
humanos.

É importante lembrar que 
convidamos os candidatos 
a Prefeito e a Vereador a 
se comprometerem com a 
Plataforma dos Municipais. 
Agora, é preciso cobrar esse 
comprometimento para que 
tenhamos realmente um 
Município Decente, Justo e 
Solidário e para concretizar 
isso o Prefeito e o Vereador 
tem que implantar em suas 
políticas públicas Trabalho 
Decente; Transparência e 
Democracia Participativa na 
gestão local; Políticas Públicas 
Sociais de Combate à Pobreza 
Municipal e Gestão Local para 
a Sustentabilidade.

Os desafios se avolumam 
como se pode perceber mas 

a práxis sindical não deve se 
render jamais à inoperância 
dos entes que limitam o aces-
so da população aos bens do 
Serviço Público mesmo em 
face da grande disponibilida-
de de recursos que o Gover-
no Federal tem apresentado. 
Os ataques aos direitos são 
intensificados nesse momento 
de transição das administra-
ções municipais como ações 
oportunistas. A precarização 
do Serviço Público está pre-
sente infelizmente; o Tra-
balho Decente é ignorado. O 
SINDSEP está a par de tudo 
isso e nessa ação sindical 
MOBILIZA OS SERVIDORES E 
SERVIDORAS, POIS, NOS MAN-
TER AGUERRIDOS(AS) É PRE-
CISO. 

Vejamos algumas ações de 
mobilização da base realiza-
das entre janeiro e março de 
2013 na Base de Atuação do 
SINDSEP: 

OS PASSOS DA NOSSA LUTA

na Base, Presente!
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Quixadá
• ATENDIMENTO permanente na Sede do SINDSEP sob a 

coordenação da Secretária Geral Socorro Borges
• REUNIÃO com Professores(as)
• PARTICIPAÇÃO na Reunião do Conselho do FUNDEB
• REUNIÃO com Secretário de Finanças
• PARTICIPAÇÃO na Reunião do Conselho da Merenda 

Escolar
• REUNIÃO com Motoristas da Educação
• FESTA da Família SINDSEP com mais de 600 

Servidores(as)
• AUDIÊNCIA com Secretária de Educação Regina 

Amorim e Prefeito João Hudson
• PARTICIPAÇÃO da Diretoria no Lançamento da 

Frente Estadual contra a PEC 37 em defesa do Poder 
Investigativo do Ministério Público

• REUNIÃO com Servidores(as) na Escola Terra dos 
Monólitos

• REUNIÃO com Servidores(as) nos locais de trabalho 
do bairro Campo Novo e São João

• REUNIÃO com a direção da FUNGETH sobre o Projeto 
de Habitação “More Bem Aqui”

• PARTICIPAÇÃO da Diretoria do SINDSEP na posse 
dos Agentes de Combate às Endemias e Agentes 
Comunitários de Saúde

• REUNIÃO dos Coletivos do Planejamento da Gestão 
Sindical “Compromisso, Autonomia e Liberdade 
SIndical” para definição das Prioridades da Ação 
Sindical em 2013

• PARTICIPAÇÃO da Diretora Hlderlene da Silva no 
Planejamento da FETAMCE 

• REUNIÃO da Mesa de Negociação Coletiva
• REUNIÃO com os(as) Enfermeiros(as)
• REUNIÃO com a Secretária de Saúde
• PARTICIPAÇÃO na Reunião do Conselho da Saúde
• REUNIÃO com o Secretário de Urbanismo
• CAFÉ da Manhã com os Agentes de Limpeza Pública
• AÇÃO de Solidariedade com entrega de Cestas 

Básicas a 90 Famílias dos Agentes de Limpeza 
Pública

• AUDIÊNCIA com Prefeito de Quixadá e os 
Enfermeiros(as)

• REUNIÃO com Servidores(as) do Distrito de São João 
dos Queiroz

• REUNIÃO com Agentes de Combate às Endemias para 
tratar sobre Pagamento de Horas Extras

Ação de Solidariedade com os Agentes de Limpeza pública

Reunião com Profi ssionais da Educação de Choró

Choró
• ATENDIMENTO permanente na Subsede do SINDSEP 

sob a coordenação da Diretora Neide Leôncio
• REUNIÃO com Secretário de Educação
• AUDIÊNCIA com Prefeito para tratar Pagamento do 

mês de Dezembro de 2012
• REUNIÃO com Profissionais da Educação para tratar 

sobre Reajuste do Piso e PCR do Magistério
• POSSE do Conselho Municipal de Educação
• PARTICIPAÇÃO na Posse do Conselho Municipal da 

Educação
• PARTICIPAÇÃO no Encontro Pedagógico dos 

Profissionais da Educação
• AUDIÊNCIA no Fórum sobre Concurso Público 

2004/2009
• REUNIÃO com Prefeito, Secretários e Assessoria 

Jurídica sobre Concurso
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Banabuiú
• REUNIÃO com servidores(as) nos locais de trabalho
• PARTICIPAÇÃO da Diretoria do SINDSEP no 

Planejamento da Educação.
• REUNIÃO com Prefeito e Secretário de Educação
• REUNIÃO com Secretário de Educação sobre lotação 

de servidores(as)
• REUNIÃO com Secretário de Educação para 

reformulação do PCR da Educação
• REUNIÃO sobre Contratação de Assessoria para 

reformular PCC indicada pelo SINDSEP
• DISCUSSÃO com Prefeito e Secretaria de Saúde para 

atualização da Tabela Salarial do PCCS da Saúde e da 
Administração

Reunião com Profi ssionais da Educação

Reunião com Servidores(as)

Ibicuitinga
• ATENDIMENTO permanente na Subsede do SINDSEP 

sob a coordenação da Hilderlene da Silva
• PARTICIPAÇÃO da Diretoria do SINDSEP na abertura 

da Semana Pedagógica 2013
• REUNIÃO com Servidores(as) na Sede de Ibicuitinga
• AUDIÊNCIA com Prefeito de Ibicuitinga para tratar 

sobre Reajuste do Piso do Magistério e do Salário 
Mínimo

• AUDIÊNCIA com a Promotoria Pública
• REUNIÃO com prefeito para tratar do 1/3 de Férias 

dos(as) professores, pagamento de insalubridade e 
adicional noturno.

Assembleia de Lançamento da Campanha de Sindicalização 2013

Ibaretama
• AUDIÊNCIA com Secretário de Administração de 

Ibaretama para tratar sobre o Pagamento do Mês de 
Dezembro de 2012

• AUDIÊNCIA com a Promotoria Pública de Ibaretama 
sobre o Pagamento do Mês de Dezembro de 2012

• PARTICIPAÇÃO da Diretoria do SINDSEP na abertura 
da Semana Pedagógica 2013

• ASSEMBLEIA com servidores da saúde
• AUDIÊNCIA com juiza
• ASSEMBLEIA com servidores(as):

I. Escolha de Representante do SINDSEP no 
Conselho de Alimentação Escolar;

II. Ampliação de Carga Horária PARA 
SERVIDORES QUE GANHAM MENOS QUE O 
SALÁRIO mínimo (exceto educação);

III. Repasse das Negociações sobre o Pagamento 
do Mês de Dezembro de 2012;

• AUDIÊNCIA com Secretaria de Administração e 
Procuradoria: pagamento de dezembro de 2012 e 
lotação.

• ASSEMBLEIA em Pirangi
• ASSEMBLEIA em Ibaretama com Saúde e 

Administração
• AMPLIAÇÃO de Carga Horária para servidores(as) 

que percebem abaixo do Mínimo nacional
• AUDIÊNCIA com Juiz Eleitoral sobre retirada de 

contratos temporários de Ibaretama
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CONFETAM reforça a 
Defesa da Agenda 

dos(as) Municipais no 
Encontro Nacional dos(as) 

Prefeitos(as)

No dia 29 de janeiro de 2013, representantes da 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Municipal – CONFETAM e da CUT estiveram presentes 
juntamente com milhares de prefeitos da maioria 
dos municípios do Brasil, ministros, parlamentares e 
outras personalidades políticas no Encontro Nacional 
com Novos Prefeitos e Prefeitas, sediado em Brasília. 
A ação da CONFETAM/CUT nesse evento objetivou a 
cobrança dos(as) representantes municipais eleitos(as) 
o cumprimento da Plataforma “Por um município 
decente e democrático”, que contém quatro eixos: 
Trabalho Decente no Serviço Público Municipal; 
Transparência e Democracia Participativa na Gestão; 
Políticas Públicas Sociais de Combate à Pobreza Local; 
Gestão Local para a Sustentabilidade e a divulgação da 
Campanha Salarial Nacional Unificada 2013 “Prefeito(a) 
NEGOCIA!”.

A atuação dos sindicalistas rendeu reuniões com o 
secretário-geral da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, e com a ministra das Relações Institucionais, 
Ideli Salvatti, além de conversas com outros 
personagens importantes da política brasileira que 
podem contribuir para a construção de alternativas 
que gerem qualidade de vida ao servidor público 
municipal.

“Nossos principais dilemas são a falta de 
regulamentação da Convenção 151 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), que dificulta a negociação 
entre sindicato e prefeito, e o descumprimento da Lei 
do Piso por parte das prefeituras”, disse a Secretária 
de Relações Internacionais da CONFETAM/CUT, Vilani 
Oliveira.

Nos encontros com os ministros, a Secretária de 
Relações do Trabalho da CUT e atual Presidenta da 
CONFETAM Maria das Graças Costa, e o Secretário 
de Organização e Política Sindical da Central, Jacy 
Afonso de Melo, solicitaram que os representantes das 
pastas levassem à presidenta Dilma que, ao dialogar 
com os novos prefeitos e prefeitas, ponha na mesa 
de parcerias os direitos constitucionais e os direitos 
éticos e de cidadania dos servidores Municipais como 
contrapartidas aos investimentos federais. “Com isso, 
os municípios que não respeitam os trabalhadores não 
receberão os mesmos recursos adicionais da União 
que recebe um município que está dentro da lei” 
afirmou Jacy Afonso.

“A realidade dos servidores municipais é dura. 
Tanto é que muitos de nós poderíamos participar 
do Bolsa Família, e só não participamos porque 
temos uma relação de emprego formal. Por isso, é 
importante que se criem mecanismos que obriguem 
as prefeituras a negociarem com os servidores 
públicos e, acima de tudo, a respeitarem os direitos 
dos(as) trabalhadores(as). Muitas prefeituras por 
exemplo, não cumprem com a Lei do Piso para 
o Magistério”, afirmou Maria das Graças Costa 
(Presidenta da CONFETAM e Secretária Nacional de 
Relações do Trabalho da CUT). 

NACIONAL

RELAÇÕES DE TRABALHO 
DA CUT

discute Terceirização
O GT de Terceirização da CUT, coordenado 

pela Secretária de Relações de Trabalho da CUT 
Maria das Graças Costa, esteve reunido no dia 
23 de janeiro de 2013 na Sede nacional da CUT e 
apresentou ao secretário de Relações de Trabalho 
do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), 
Manoel Messias, as preocupações da Central em 
relação à tramitação do PL 4330 no Congresso 
Nacional, buscando apoio junto ao Governo Federal 
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Cerca de 1.200 
líderes sindicais, 
representando 
20 milhões de 
trabalhadores e 
trabalhadoras 
dos serviços 
p ú b l i c o s 
participaram do 

Congresso Mundial da Internacional 
dos Serviços Públicos em Durban, 
África do Sul em 2012.

O tema geral do Congresso 
Mundial versou sobre Interesse de 
Todos(as),  e assim as afiliadas da 
ISP como a FETAMCE partilharam 
durante o evento as suas experiências 
e estabelecem programas de política 
e de ação com vistas a resolução 

dos principais 
problemas que 
afetam o Serviço 
Público em 
termos de Qualidade.

Entre esses participantes de todo 
o Mundo, estavam as Sindicalistas 
do Brasil MARIA DAS GRAÇAS COSTA 
(foto), JUNEIA BATISTA e JUCÉLIA 
VARGAS. Estas são Dirigentes na 
CONFETAM/CUT e lideram 5 milhões 
de Servidores(as) Municipais.

O Congresso Mundial da ISP 
aprovou o Programa de Ação 
2013-2017 em que todas as ações 
programadas deverão objetivar o 
alcance da Justiça Social com  base 
na Qualidade dos Serviços Públicos 
e dos Direitos Sindicais.

O SINDSEP de Quixadá e Região 
como entidade filiada a FETAMCE 
que integra à Internacional dos 
Serviços Públicos, tem desenvolvido 
com muito sucesso as grandes 
campanhas da ISP. 

Vale citar a Campanha Mundial 
de Equidade de Remuneração que 
o SINDSEP de Quixadá e Região 
abraçou em seu cotidiano sindical 
e um dos resultados que se pode 
mencionar é a criação da Primeira 
Lei da Equidade de Gênero e 
Remuneração da América Latina em 
Quixadá. 

para uma regulamentação da 
Terceirização que garanta o fim 
da Precarização e a igualdade 
de direitos e de tratamento no 
trabalho.

Estiveram presentes na 
reunião representantes da 
CONFETAM (Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço 
Público Municipal), CNQ 
(Confederação Nacional do Ramo 
Químico), FITTEL (Federação 
Interestadual dos Trabalhadores 
em Telecomunicações), FNU 

(Federação 
Nacional dos 
Urbanitários), 
FUP (Federação 
Única dos 
Petroleiros) e 
Bancários de SP.

A CUT 
mobilizará suas 
bases para 
pressionar 
o Congresso 

Nacional com o intuito de barrar 
o PL 4330, conforme informou 
a Secretária de Relações do 
Trabalho, Maria das Graças Costa, 
em entrevista ao Portal do Mundo 
do Trabalho. “Realmente estamos 
mobilizados para barrar o 
andamento do projeto na Câmara 
ou no Senado. A regulamentação 
da terceirização deve ser fruto 
de um processo de negociação 
e não uma imposição dos 
critérios do setor patronal para 

o tema. Estaremos em contato 
permanente com parlamentares 
que defendem a pauta da classe 
trabalhadora para atuação no 
Legislativo. Cobraremos do 
governo federal a defesa de 
um modelo de regulamentação 
que garanta trabalho decente 
e atuação junto com entidades 
da área jurídica. A CUT também 
participa com outras entidades 
do Fórum em defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
ameaçados pela terceirização 
e este também é um canal 
de pressão. Além disso, claro, 
seguiremos mobilizando nossas 
bases para pressionar em relação 
à questão. O projeto representa 
uma verdadeira reforma 
trabalhista e não admitiremos 
qualquer retrocesso em relação 
aos direitos já conquistados pela 
classe trabalhadora.” pontua a 
Sindicalista. 

CONGRESSO DA ISP NA 
ÁFRICA DO SUL: SERVIÇO 
PÚBLICO DE QUALIDADE E 

TRABALHO DECENTE

INTERNACIONAL



Secretaria 
em Destaque

ASSUNTOS JURÍDICOS

Para o ano de 2013, estão previstos atendimento jurídico em cada município da base de atuação 
do SINDSEP e a implementação do SIJUSIN (Sistema Jurídico do SINDSEP) para agilizar as respostas 
aos servidores que impetraram ação judicial com Dr. Deodato Ramalho Neto (Assessor Jurídico da 
entidade). O objetivo é que a tramitação dos processos seja conhecida em tempo real com base nos 
dados gerados pela Justiça do Trabalho e Comarcas locais. Segundo Imaculada Gonzaga (Secretária de 
Assuntos Jurídicos), “o SINDSEP está atualizando 
contatos virtuais, residenciais e telefônicos dos 
reclamantes a fim de construir mala-direta para 
informação jurídica mais ágil.” 

ATENDIMENTO DO ADVOGADO NA SEDE DO SINDSEP
Março Abril Maio
Dia 20 Dia 24 Dia 22

ASSESSORIA JURÍDICO-SINDICAL 
ITINERANTE




