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Palavra da Presidente Luta Continua

CAMPANHA     SALARIAL LUTA POR DIREITOS 

LGBT

CUT-CE elege nova diretoria e trabalhadores do serviço público municipal no 
Ceará se consolidam como o segundo maior grupo da Central, com 64 
delegados servidores\as municiais no evento que elegeu Joana Almeida a 
segunda mulher a liderar a entidade cearense.

A conclusão dos processos em 
a l g u n s  m u n i c í p i o s  e  a s  
dificuldades com  as prefeituras.

Movimento LGBT denuncia o 
violência e chama sociedade para 
diálogo.
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No dia 1º de junho, no Clube da Caixa, em Fortaleza (CE), tomou 
posse a nova diretoria da Congresso da Central Única dos 
Trabalhadores no Ceará (CUT-CE).

O grupo foi eleito por unanimidade pelos 497 delegados\as que 
participaram do 12º Congresso da Central, realizado no dia 12 de 
maio, em Beberibe (CE). A nova Direção Executiva da entidade para o 
triênio 2012-2015 terá como presidenta Joana D'arc Barbosa 
Almeida, a mais jovem sindicalista a presidir uma instância estadual 
da Central e a segunda mulher a liderar a entidade cearense.

A executiva contempla todos os principais segmentos que se 
organizam dentro da Central no estado, com duas servidoras 
municipais na executiva, sendo elas Carmem Silvia Santiago, na 
Secretaria de Administração e Finanças, e Maria Ozaneide de Paula, 
Secretaria da Mulher Trabalhador, e mais cinco representantes do 
ramo municipal na direção estadual e um no Conselho Fiscal.

A delegação do Congresso foi formada por 214 delegados\as, 
divididos entre os sindicatos urbanos, 219 trabalhadores\ras rurais e 
64 servidores\as municiais. O ramo municipal se consolidou, mais 
uma vez, como a segunda maior representação no evento, sendo, 
portanto, o segundo maior grupo da CUT-CE e o segmento que mais 
cresceu, com mais de 120 sindicatos filiados à Central no Ceará.

EXECUTIVA ESTADUAL

12º CONGRESSO DA 
CUT: MUNICIPAIS 
SÃO 2º MAIOR RAMO

Movimento Sindical

Representação, unidade e diálogo marcaram

a participação dos servidores municpais no

Congresso da CUT, que posaram para foto no

evento que homenageou o sanfoneiro Luiz

Gonzaga e elegeu seis mulheres na executiva.

 
Enedina Soares posa com a nova
presidenta, Joana Almeida e o ex-
presidente, Jerônimo do Nascimento.
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Trabalhadores\as do serviço público 
municipal do Ceará, no período em que 
celebramos o dia do trabalho, podemos 
constatar que se mantêm profundamente 
os dilemas históricos da relação entre 
capital e trabalho, empregador e 
empregado, seja ele o ente público ou 
privado.

Mesmo nos governos populares, as 
insurgências sobre a classe trabalhadora 
persistem. Tivemos ganhos importantes 
nos últimos anos, possíveis por medidas 
de transferência de renda e valorização do 
salário mínimo, por exemplo, mas nós, 
servidores, suportamos entre 2011 e 2012 
duras perdas, como a privatização da 
previdência no serviço público federal e a 
ameaça do efeito cascata da medida, que 
também levaria a privatização dos fundos 
estaduais e municipais de aposentadoria, 
além do crescimento assombroso da 
terceirização e de outras formas de 
precarização.

Nós, servidores dos municípios, somos o 
grupo que mais cresce em organização e 
que vem comprovando que através da luta 
cotidiana podemos obter vitórias 
trabalhistas.

Neste ano, chegamos a 141 municípios 
no Ceará e fizemos a maior campanha 
salarial da história do movimento sindical 
dos trabalhadores municipais. Com essa 
energia, iremos enfrentar as tentativas de 
desregulamentação de nossa classe, 
como no caso da judicialização de nossos 
movimentos de greve, e a subvalorização 
das profissões e das relações trabalhistas 
pelos gestores.

Os executivos municipais têm que 
entender de uma vez por todas que a 
valorização do\a trabalhador\a é uma 
responsabilidade púbica e dever do 
E s t a d o ,  s e n d o  u m a  q u e s t ã o  
constitucional.

Não aceitemos a opressão dos 
trabalhadores do serviço público, 
companheiras e companheiras, e 
estejamos unidos na batalha diária de 
defender o trabalho decente, pelo 
cumprimento do Piso Salarial Nacional do 
Magistério, o respeito às profissões, o 
atendimento do salário mínimo universal, o 
estabelecimento e a valorização de planos 
de carreira, o combate às práticas 
antissindicais, bem como o combate ao 
assédio moral.

Companheiros e companheiras, temos 
muito a conquistar. Avante, FETAMCE!

AOS\AS
TRABALADORES\AS

Enedina Soares
Presidenta da FETAMCE

Editorial
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onde a categoria em greve é a dos professores e está 
parada desde o dia nove de abril. O caso foi parar no 
Ministério Público, que requererá uma auditoria nas 
contas do município. 

Paralisação geral foi realizada no dia quatro de junho 
em Beberibe e em Ibicuitinga poderá haver paralisação, 
caso a prefeitura não atenda as reivindicações em torno 
do Plano de Cargos e Carreias (PCCR) dos servidores.

Em Tabuleiro do Norte, os professores decidiram dar 
uma trégua na greve até o fim de auditoria nas contas do 
município, que será realizada por comissão paritária, 
formada conjuntamente pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE) e membros indicados pelo Sindicato e pela 
Prefeitura.

As negociações da Campanha Salarial 2012 dos 
servidores municipais no estado do Ceará continuam 
em muitos municípios.

Chama a atenção, neste segundo momento, a 
conclusão dos processos em alguns municípios e a 
necessidade de enfrentar as prefeituras em outros.

Ainda que em ano eleitoral, a gestão de muitas 
localidades se nega a negociar com as categorias, que, 
diante do impasse, apostam na pressão através de 
paralisações, ocupações e greves.

O quadro recente, apresentado por levantamento 
FETAMCE, aponta que pelo menos cinco cidades estão 
em processo de pressão. A situação está mais 
complicada em Crateús, que acolhe movimentação dos 
agentes de endemias e que chegaram a ocupar a 
Secretaria de Saúde do município, e em Morada Nova, 

FORMAÇÃO SINDICAL

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

CAMPANHA SALARIAL 2012 - LUTA CONTINUA

A FETAMCE, visando construir, fortalecer e qualificar a sua base em todo o 
estado do Ceará, realizou discussões sobre comunicação e expressão verbal, 
debate sobre finanças no setor público e estudos sobre marketing, nos dias 01 e 
02 de junho, em Fortaleza.

As atividades contaram com a participação de sindicatos de servidores de todas 
as regiões do estado.
ORATÓRIA E EXPRESSÃO VERBAL

As formações tiveram início na manhã do dia 1º de julho, com a palestra sobre 
técnicas de Oratória Comunicação e Expressão Verbal, que teve o objetivo de 
aprimorar o desempenho de servidores municipais dirigentes sindicais na 
expressão verbal e fala em público, facilitada pelo professor Francisco Rogério 
de Morais Silva.
JORNADA DO DIEESE

Na tarde do dia 1º, o DIEESE trouxe debate com o objetivo de uniformizar a 
ação dos trabalhadores dos três níveis de serviços públicos quando às finanças 
públicas.
MARKETING POLÍTICO

No dia 02, os servidores municipais acompanharam o seminário sobre 
Marketing Político, ministrado pelo consultor Alexsandro Santos, da MSL 
Comunicação, Marketing e Estratégia. O objetivo é fazer compreender o conjunto 
de planos e ações voltados para a atuação política de indivíduo ou organização, 
que visa estreitar relações com o seu público.

Com a Lei de Acesso à Informação, sancionada pelo 
Governo Federal, os cidadãos brasileiros terão acesso aos 
dados oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada 
órgão público terá um Serviço de Informação ao Cidadão 
(SIC) para garantir a transparência dos dados públicos.

Além dos gastos financeiros e de contratos, a lei garante o 
acompanhamento de dados gerais de programas, ações, 
projetos e obras.

Os servidores da base da FETAMCE já começam a cobrar 
das prefeituras o atendimento das demandas da Lei, que 
rompe com o silêncio histórico dos municípios para a 
prestação de contas da gestão junto ao movimento sindical. 
Pela primeira vez, está na mão da sociedade e de suas 
representações o poder de intervenção direta nas contas 
públicas. Outras informações em www.fetamce.org.br.
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A FETAMCE integrará o colegiado do Fórum 
Estadual de Educação do Ceará. A entidade será 
representada pelas diretoras executivas Maria 
Ozaneide de Paula, secretária geral, e Eliane Silva, 
secretária de comunicação.
As servidoras tomaram posse durante o 
lançamento do Fórum, que foi realizado no 
Auditório João Frederico Ferreira Gomes, da 
Assembleia Legislativa, no dia 28 de maio, com a 
presença de servidores de todas as regiões do 
Ceará, que compõem a base da Federação.
FORÚNS ESTADUAIS
A criação de Fóruns Estaduais de Educação está 
previsto na estrutura organizacional do Fórum 
Nacional de Educação (FNE) que foi instalado no 
dia 29 março de 2011, com representação de 33 
órgãos.
Ent re  out ras  funções do FNE está  o  
acompanhamento da tramitação do Plano Nacional 
de Educação–PNE (2011– 2020) no Congresso 
Nacional e, após sua aprovação pelo Congresso, 
irá avaliar sua execução. No Ceará, a criação do 
Fórum foi solicitada através do Projeto de Indicação 
115/2011, da deputada Rachel Marques, e acatado 
pelo Governador.
De acordo com o projeto, o órgão deve ser 
consultivo e permanente, com finalidade de servir 
de espaço democrático de deliberação de políticas 
públicas educacionais e de defesa da promoção e 
da qualidade social da educação, através de 
reuniões, debates e seminários. 

Militância

FETAMCE INTEGRA
FÓRUM DE EDUCAÇÃO
DO CEARÁ  

Serviço:
XIII Parada pela Diversidade
Dia: 24/06/2012
Local: Av. Beira Mar (Fortaleza)
Horário: 13h.

HOMOFOBIA
NUNCA MAIS!

FETAMCE - R. Padre Barbosa de Jesus, 820, Fátima. Cep 60040-480. Fortaleza (CE). Fone: (85) 3226 1788

          Diretoria Executiva: Enedina Soares da Silva, presidente; José Valter Alves Saraiva, vice-presidente; Maria Ozaneide de Paula, sec. geral; Luciene de Oliveira Alves, sec. de 
administração e  finanças; Carla Pricila Gomes, sec. de organização e política sindical; Nadja Carneiro de Souza, sec. de formação; Djan Carlos Lopes Pinheiro, sec. de política social; Oziel 
da Costa Cabral, sec. de assuntos jurídicos; Maryane Costa Correia, sec. juventude; Sebastiana Rodrigues Faustino, sec. de comunicação; Ivaneiça Vieira da Costa, sec. da mulher 
trabalhadora; Francisco Barroso de Paula, sec. de saúde do trabalhador; Magnaldo Barros Franco, sec. de combate ao racismo; José Airton da Silva, sec. de meio ambiente; Antonio Marcos 
Pinheiro Santos, sec. de relações do trabalho; Rafael Fernandes Ferreira, sec. de LGBT.
Produção: Assessoria de Comunicação - FETAMCE. Jornalista Responsável: Rafael Mesquita (MTb-CE 2432 JP)

www.fetamce.org.br Twitter: @fetamce

Segundo pesquisa da Universidade Federal da Bahia, o 
Ceará é oitavo estado do país com o maior número de 

assassinatos de homossexuais em 2011. Foram 
registradas dez mortes, oito em Fortaleza e 

duas no interior. O estado é, ainda, o 6º 
em denúncias de violência contra 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LBGT), 

segundo o Disque Direitos 
H u m a n o s ,  D G o v e r n o  

Federal, no ano de 2011.
Entre janeiro e abril de 

2 0 1 2 ,  o s  n ú m e r o s  
c r e s c e r a m  
espec ia lmen te  em 
Fortaleza, conforme a 
Secretaria de Direitos 
Humanos da cidade, 
que registrou neste 
período 120 denúncias 
de violência contra 
homossexuais.
Diante do quadro 

desolador, o Movimento 
LGBT do Ceará pauta, este 

ano, na XIII Parada pela 
Diversidade do Ceará, que 

acontecerá no dia 24 de junho 
de 2012 (domingo), na avenida 

Beira Mar, em Fortaleza, a partir das 
13h, o tema “Homofobia tem Cura: 

Educação e Criminalização”. O objetivo do 
conteúdo temático é afirmar que o enfrentamento à 

violência ligada à sexualidade se dá pela formação da 
sociedade para uma convivência pautada pela diversidade 
sexual. As entidades de luta de direitos LGBT acreditam 
que a formação de professores/as e toda a comunidade 
educacional para uma Educação sem discriminações e a 
aprovação do Projeto de Lei nº 122/06, que criminaliza a 
homofobia, são passos importantes para essa mudança de 
paradigma.

Na foto, reprodução do 'Translendário’, calendário que traz 
transformistas em cenas clássicas, mas que foi visto de forma 
preconceituosa por religiosos e políticos conservadores 
cearenses, por reproduzir, entre as telas, imagens sacras.

EXPEDIENTE |

facebook.com.br/fetamce
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