9º CONGRESSO DA FETAMCE
RECONSTRUIR NAS LUTAS OS DIREITOS E A DEMOCRACIA
CONJUNTURA INTERNACIONAL
Crise econômica, instabilidade política e tensão social – cenário internacional é de uma
gravidade inédita!
Definitivamente, o ano 1989 (Queda do Muro de Berlim, na Europa e na eleição de Collor de
Mello, no Brasil) teve enorme impacto político e ideológico sobre mentes e corações dos
brasileiros, que perderam sua antiga referência de socialismo (“o socialismo real”). Este
fato político de quase 30 anos atrás, entretanto, não teve o condão de derrotar as
ideologias, nem os projetos políticos e tampouco fez desaparecer a luta de classes. Mas a
queda do muro de Berlim fincou um marco histórico/simbólico para uma nova, demorada,
disputada e complexa reconstituição da geopolítica mundial. São desdobramentos deste
grave desfecho a tensão, a imprevisão e a instabilidade que marcam como elementos
centrais nossa atual vida, em quase todo o mundo.
De lá (89) para cá, muita coisa aconteceu. O neoliberalismo se estabeleceu fortemente
dominante (anos 1990). Depois, fraquejou (crise financeira 2008). Apareceram as
experiências sociodesenvolvimentistas (a partir de 2001). A humanidade foi surpreendida,
em 2011, com um gigantesco movimento de massas que ficou conhecido como a Primavera
Árabe, com repercussões diferenciadas em todos os países do mundo.
Não podemos desconhecer fatos novos como as “redes sociais”. Estas, efetivamente,
alteram o fluxo da informação e das mobilizações, mas não decifram complexidades de uma
vida onde aparecem drones, golpes institucionais, Papa Francisco e Estado Islâmico. Tudo
ao vivo e a cores.
Assim, instrumentos de comunicação, agitação e mobilização podem ser instrumento de
ação imediata com todas as consequências que a rapidez e o imediatismo podem trazer.
Um olhar acurado perceberá a presença intensa de disputas ideológicas e interesses
econômicos a mexer o xadrez do poder mundial. De um lado, os EUA patrocinam uma
segunda guerra fria onde se combinam invasões e saques à moda antiga e se inauguram
espécies de espionagem com os mais requintados aparelhos tecnológicos de última
geração. E do outro se originam grupos descrentes da política tradicional e do
funcionamento da ONU: apenas como exemplo, Talibã e Estado Islâmico, dentre tantos
outros.
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Destaquemos o atentado às Torres Gêmeas (2001), a crise financeira de 2007/2008 e a
Primavera Árabe (2011) como fatos que caracterizem a década iniciada no século XXI como
grave, repleta de crises e de ações espetaculares.
Estes eventos não desconstituíram o quadro geral de dominância e regência do capitalismo
neoliberal financeirizado.
O quadro de financeirização da economia é profundo e chocante: o PIB mundial de 2013 foi
da ordem de 70 trilhões enquanto os ativos dos bancos atingiram valores acima de R$ 300
trilhões. Verifica-se, assim, uma inversão grave e profunda: em vez dos intermediários
financeiros estarem a serviço dos processos produtivos geradores de emprego e renda,
sucedeu-se o contrário.
Esta inversão é planetária. Há uma completa desconexão entre o capital produtivo e o
capital especulativo, com evidente prejuízo para as classes trabalhadoras vinculadas ao
assalariamento e ao emprego ou renda intermitente.
Manejando amplos poderes políticos há uma elite financeira mundial que é uma vanguarda
minúscula, poderosa, rápida, aparelhada tecnologicamente, com projetos imediatistas e
com nenhum escrúpulo a minimamente inibi-la.
147 grupos controlam 40% do mundo corporativo – sendo estes compostos por 75% de
instituições financeiras, segundo o Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica (ETH).
É uma constatação assombrosa: de acordo com a organização não-governamental britânica
Oxfam, a riqueza acumulada pelo 1% mais abastado da população mundial agora equivale,
pela primeira vez, à riqueza dos 99% restantes.
J| a “Tax Justice Network” denunciou a esterilização em paraísos fiscais de algo em torno
de 21 a 32 trilhões de dólares para um PIB mundial de 70 trilhões.
Diante disso, destes dados do sistema planetário, o Brasil não é isoladamente corrupto.
Corrupção sem ter o sentido pleno sequestrado pelo moralismo vulgar e usado apenas
como instrumento de vingança política, mas como ausência de justiça, de equidade, de
distribuição de renda.
Segundo o professor da PUC-SP Ladislau Dowbor:
“O Brasil não está isolado neste sistema planetário, nem é particularmente corrupto. Mas o
conjunto criado é sim profundamente corrompido. Os dados para o Brasil – cerca de 520
bilhões de dólares em termos de capitais offshore, são de toda forma impressionantes,
ocupamos o quarto lugar no mundo. Estes recursos deveriam pagar impostos, que
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permitiriam ampliar investimentos públicos. Não há economia que possa funcionar com
este tipo de sangramento de recursos”.
Os condicionantes estruturais do neoliberalismo não impediram experiências desafiadoras
como as iniciadas no início dos anos 2000 na Venezuela, Bolívia, Argentina e no Brasil.
Durante algum tempo, a experiência de desenvolvimento brasileiro a partir de 2003, com a
eleição de Lula, lidou inclusive com sucesso diante da crise de 2007/8 que só nos
alcançaria com Dilma na presidência da República.
Esta crise – de 2007/8 – originou-se nos EUA a partir de um problema de financiamento
hipotecário de massas que contaminou o sistema bancário, se alastrou pela economia
daquele país e a seguir por quase todo o mundo: a maior crise desde 1930 e a primeira
grande crise gestada no centro da dinâmica do Capitalismo. EUA e Europa sofreram
grandes perdas, com quebra de empresas e bancos de grande porte (Lemanh Brothers) e
desemprego em massa. A recuperação foi muito lenta e as sequelas ainda são visíveis hoje.
Mesmo nos EUA houve protestos massivos contra os 1% detentores da riqueza e do poder.
Nova Iorque e outras tantas cidades americanas foram “ocupadas” por muitos que
expressaram a crença em um outro mundo.
Já em 2011 surpreendeu a muitos a utilização massiva de redes sociais na construção de
um grande movimento que entrou para a história como a Primavera Árabe com
desdobramentos diferenciados para as várias regiões e países onde ocorreram levantes
populares.
Outros atores e cenas surgiriam, mas é necessário que aceleremos os fatos.
Em abril de 2017, Assad, o presidente da Síria, usa armas químicas e são mortos 76 sírios.
Quase instantaneamente Donald Trump, presidente eleito dos EUA, ordena o ataque àquele
país, sem mediação alguma da ONU. O capitalista “imprevisível” e retrógrado é |gil no
gatilho para defesa dos interesses mais mesquinhos do centro do capitalismo ainda em
crise. Tanto que não esqueceu de reservar parte significativa do orçamento deste ano para
a indústria militar.
O caso Trump é um tempero a mais na complexidade das relações internacionais neste,
ainda, início do século XXI.
Instabilidade, tensão e imprevisibilidade se reforçam mais e mais como caracterização da
conjuntura internacional. Importa recuperar também a presença de elementos da estrutura
do capitalismo vigente.
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O mercado ainda é defendido como tendo força ideológica para regular toda vida social,
como sinônimo de eficiência e lealdade. A propaganda e o marketing povoam o sonho e
ditam o consumo de milhares, não possuem limites éticos e parece infinita a capacidade de
persuasão para tudo ou quase tudo. Até modalidades de religiosidade são usadas como
terapias individuais de alcance de massa e sucesso de vendas.
Enquanto isso, assiste-se à degradação profunda do meio ambiente, ao crescimento do
crime organizado, à crise de representação política e ao prosseguimento da revolução
tecnológica acompanhada permanentemente da reestruturação produtiva (“qualidade
total”). A produtividade se eleva e o desemprego também.
A Fetamce, no Congresso anterior, j| alertara para o fato de que “a OIT j| contabilizou e
denuncia a existência de mais de 200 milhões de desempregados, grande parte formada de
jovens”. Esta realidade se tornou mais dramática.
A crise vivenciada, mais intensamente, a partir de 2007, combina elementos advindos da
estrutura e da conjuntura socioeconômica e incide sobre os regimes de todos os países,
ainda que em proporções diferentes.
Não houve a regulação do sistema financeiro internacional, tudo continuou como antes: a
elite financeira dominando a política de todo o mundo. Hoje como há 4 ou 5 anos atrás os
efeitos da crise internacional de 2007/8 ainda deixam sequelas sobre o conjunto da classe
trabalhadora. Aumentou a distância entre ricos e pobres. Cresceu a desigualdade entre
países e, no interior destes, cresceu a concentração da riqueza e o aumento da pobreza. Um
bilhão de pessoas passam fome. A cada três segundo alguém morre por inanição.
Enquanto isso, a riqueza dos 85 maiores ricos do mundo equivale a 3,5 bilhões - 50% da
população mundial.
No campo da esquerda política há resistência e novas experiências a serem examinadas,
nada ainda estabelecido e consolidado. Na Europa, somente em Portugal vê-se a presença
no governo de uma face claramente de esquerda. No restante, avança o conservadorismo.
De um lado, resistência crescente em escala mundial (vide o protagonismo da Marcha
Mundial de Mulheres na posse de Trump, greve na Argentina, Levante no Paraguai (há que
se analisar a correção de forças posta naquele país), a questão da Venezuela, e não menos
importante, a reação da classe no Equador e no Brasil ( tendo como pico o sucesso da greve
geral do dia 28 de abril), certamente trará desdobramentos na correlação de forças, mas
um jogo difícil ainda, longe de um prognóstico final.
É hora, então, de tratar com mais vagar, a experiência brasileira. Os avanços e recuos da
concepção neoliberal e consequentemente o processo de reorganização dos trabalhadores
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frente ás ameaças e retiradas de direitos como ofensiva do Capital que se materializa no
atual governo. Desse modo, se faz urgente e necessário examinar e impulsionar a retomada
do protagonismo no cenário das lutas que se colocam em ebulição.

CONJUNTURA NACIONAL
O golpismo se estabelece no Brasil. A resistência democrática reage. A Constituição é
desfigurada. Como chegamos a este ponto?
O retrato imediato do que se estabeleceu no quadro econômico-social e político brasileiro
de 2014 a 2017 revela uma degradação assustadora e revoltante que não pode nos
paralisar. Exige reflexão rápida e profunda reflexão para sustentar as lutas de resistências
atuais e de construção de um novo ideário, de uma nova democracia política e econômica!
Esta construção já está em curso, em composição de vontades, em lutas de resistências, em
construções políticas ainda embrionárias e em movimentos gerais como o da Greve Geral
do dia 28 de abril!
Como chegamos a este ponto? É preciso, então, recuperarmos um pouco do contexto
histórico mais recente e, nele, destacarmos o período de crise econômica (recessão em
2015 e 2016) e instabilidade política por que ainda passamos.
Por pedagogia, vamos partir da questão do emprego – elemento central de nossas vidas.
Atualmente com um índice recorde, algo em torno de 14 milhões de desempregados. Houve
um acréscimo brutal a partir de 2015.
Como sabemos, o elemento gerador de empregos na economia capitalista só pode ocorrer
com o crescimento do Produto Interno Bruto, mais precisamente com o investimento
público e privado. Vejamos em números o crescimento do PIB e a Geração Líquida de
Postos de Trabalho dos governos FHC1, FHC2, LULA 1 e LULA 2 e DILMA 1. À parte, os dois
anos 2015 e 2016. De saída: As Médias de FHC foram 2,6% 2,3%; LULA, 3,5% E 4,6%;
Dilma1, 2,4%.
A título de curiosidade qual a diferença entre o número de empregos gerados nos dois
governos Lula e nos dois governos de FHC?
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Os números dizem muito, mas não dizem tudo. Os governos da Nova República (De Sarney
a Collor/Itamar) apresentaram vários planos econômicos de combate à inflação, mas
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nenhum projeto de desenvolvimento. Prazo Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão foram
exemplos típicos e fracassados de planos econômicos cujo alvo era o combate à inflação.
O primeiro governo de FHC é o de implantação do Plano Real que combate a inflação e traz
outras consequências juntas. Data deste período o início efetivo de um grande
endividamento público (cerca de 60 bilhões) acompanhado de um gigantesco processo de
privatização e ainda da elevação da carga tributária. O crescimento médio de 2,6% para o
primeiro governo e 2,3% para o segundo foi pequeno para o tamanho da abertura
comercial feita e a entrega do patrimônio público brasileiro incluindo-se praticamente
todos os bancos estaduais, a Companhia Vale do Rio Doce, o sistema de telefonia e grande
parte do sistema elétrico.
O neoliberalismo foi intenso e profundo na terra brasileira. O serviço público foi
enfraquecido, servidores desestimulados, concursos públicos praticamente inexistiram e
militantes sindicais foram durante perseguidos. Os anos 1990 foram anos de resistência e
de sofrimento para o conjunto da classe trabalhadora. O exemplo mais dramático talvez
tenha sido o da categoria dos bancários onde grassou o suicídio e diminui a esperança de
trabalho digno para estes e para tantos outros.
Ao final da era FHC, recoloque-se: a dívida pública sextuplicara atingindo R$ 360 bilhões. E
apesar da privatização generalizada e sem critérios, também a carga tributária se elevara.
Ao final de 2002, os brasileiros conviviam com uma grande tensão na área rural e com
quase 12 milhões de desempregados!
Algo de novo brotaria deste cenário de início dos anos 2000.
Como a historiografia oficial registrará a passagem de Lula pela presidência da República,
principalmente agora com esta fase de maior espetacularização da já espetacular Operação
Lava Jato?
Nosso país tem uma elite fortemente atrasada e cruel. Não tem o tal projeto de
desenvolvimento burguês, não tem sequer ambição empresarial de longo prazo. Tem
interesses de curto prazo. Foi escravocrata por longo tempo e parece querer continuar sêlo.
A eleição de Lula – em resposta à necessidade histórica de um representante das classes
oprimidas e em meio à crise do governo FHC – acende uma enorme esperança popular. E
ele – Lula – coloca imediatamente a questão social no centro da agenda: a fome de milhares
de brasileiros ainda na extrema pobreza. Para esta população o governo consolidou o
salário mínimo, alargou o crédito para os pobres, permitiu o acesso das pessoas mais
simples às faculdades, desenvolveu um mercado consumidor de massas e estendeu o
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financiamento à área rural, com financiamento, assessoria técnica e apoio nos momentos
de perda de safra.
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Lula, ainda desenvolveu um duro e complexo processo de recuperação do Estado brasileiro
em várias áreas (ainda que com os limites estruturais do sistema): interrupção do processo
intenso de privatização, fortalecimento dos bancos públicos, fortalecimento da agricultura,
universalização do acesso à luz elétrica pelo Programa Luz para Todos, economia solidária,
programa Universidade para Todos (Prouni) , Fundo de Financiamento Estudantil (Fies),
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), escolas
profissionalizantes e universidades.
Vamos aos números dos gráficos que evidenciam fatos da vida real que não passam na
televisão!
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A expressiva votação de Lula em 2002 e consagradora em 2006 não teve correspondência
proporcional no Congresso Nacional o que trouxe permanentes dificuldades na execução
do projeto vitorioso nas urnas.
Lembre-se, por fim, que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado como
marco de uma alavanca para o crescimento e como possibilidade do investimento a partir
de uma ação e planejamento do estado brasileiro.
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Os governos de Lula e Dilma não chegaram a ser reformistas, no sentido clássico. No
entanto, é inegável o rompimento com o processo histórico de exclusão social e econômico.
Foi a condução da economia e a adoção de inéditas políticas públicas que levaram Lula e de
Dilma e o Partido dos Trabalhadores, de forma inédita, por duas vezes seguidas à
Presidência da República. Não foi pouca coisa.
Deve-se reconhecer que as passagens das políticas sociais para ações mais estruturantes e
permanentes exigiriam reformas que não foram tentadas para valer: a reforma política pela
via de uma constituinte exclusiva, a democratização dos meios de comunicação, a reforma
tributária e a rediscussão da dívida pública a partir de uma auditoria cidadão como
propugnada por muitos movimentos sociais. Numa palavra: a estrutura patrimonial não foi
alterada significativamente!
Os protestos de Junho de 2013 abalaram o curso do projeto iniciado em 2003. As
reivindicações inicialmente mais localizadas no urbanismo municipal se amplificaram e o
Partido dos Trabalhadores e o governo Dilma foram incapazes de interpretar a tempo a voz
das ruas que foi capitaneada em grande medida pela Rede Globo e seria, posteriormente,
conduzida como instrumento dos conservadores que passaram a se organizar e disputar,
com inédita agressividade, os rumos da conjuntura política brasileira.
Havia um acúmulo de impaciência dos ricos e setores da classe média contra a inegável
ascensão dos pobres ainda que fosse pequena a destinação orçamentária que lhes cabia.
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As forças conservadoras tomaram a iniciativa política de atacar frente ao agravamento da
crise. E as experiências sóciodesenvolvimentistas foram se desfazendo na Argentina, sendo
enfrentada na Bolívia, golpeada no Paraguai e agravada a sua continuidade como processo
alternativo ao neoliberalismo em todo o mundo incluindo o Brasil.
Assim, as eleições presidenciais brasileiras últimas se deram de forma dramática. O bloco
que Dilma simbolizou no segundo turno ganha, mas quem parece comemorar são os
apoiadores de Aécio. E são os derrotados na eleição, os conservadores, que partem para a
iniciativa frente a acertos e a erros de um governo que acabara de ter um voto de quase
toda a esquerda brasileira.
Recorde-se que até meados de 2014, as taxas de pobreza e a desigualdade de renda
declinaram continuamente.
Além disso e em resumo, podemos elencar indicadores positivos associados ao sucesso das
políticas anticíclicas adotadas frente à crise por Lula e, em parte, por Dilma:
Com o crescimento do PIB, o aumento do emprego e a distribuição da renda, o mercado
interno se expandiu e o consumo das famílias cresceu;
O crédito se expandiu e barateou (utilizou-se dos bancos públicos para assegurar o
financiamento da produção e forçar a redução geral dos spreads);
O gasto social foi parte importante do gasto do governo que se manteve em uma trajetória
ascendente;
A indústria cresceu – e o emprego industrial também – embora tenha reduzido fortemente
sua participação no PIB em função do câmbio apreciado (que transferiu para o exterior
parte dos impulsos do mercado interno) e da reprimarização da economia, associada à
expansão do comércio e dos preços das commodities.
Esta experiência que deve ser recuperada e discutida, em profundidade, seria mais
gravemente abalada a partir de início de 2015 e interrompida em 2016, com a
materialização do Golpe: o impeachment sem crime de responsabilidade.
Gera, ainda, em muitos perplexidade o travamento deste processo político e econômico.
Sem reducionismo, um dos pontos centrais para explicar tal travamento (transformado em
crise e recessão) reside no fenômeno da tal “financeirização da nossa economia”. Aqui,
como em quase todo o mundo, mas aqui muito mais ainda o sistema de juros se tornou
monstruoso.
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Vejam-se os exemplos setoriais nos gráficos seguintes e a constatação da inviabilidade de
funcionar a economia com estes juros extorsivos cobrados de todos os setores da
sociedade.

Fonte:

ANEFAC,

http://www.anefac.cbr/uploads/arquivos/2014715153114381.pdf,

2014
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O endividamento de empresas e famílias na atualidade se explica a partir deste excesso de
juros e não de consumo. Se as dívidas das famílias brasileiras representavam 19,3% da sua
renda em 2005, esta cifra passa a ser 46,5% em 2015 paralisando a expansão do consumo e
sustando o crescimento enquanto os rentistas, intermediários financeiros, bancos
continuavam com lucros explosivos. Nenhuma economia pode funcionar com tais regras – é
um convite explícito à crise e também uma demonstração de poder estúpido da elite
financeira – arquiteta última do golpismo brasileiro!
Para além desta questão fundante – a taxa de juros -, outras ordens de fatores tiveram
incidência sobre a desorganização da economia e sobre o aprofundamento do ciclo
recessivo:
A reversão das condições favoráveis prevalecentes no setor externo com o acirramento da
concorrência chinesa nos produtos manufaturados, a redução dos fluxos de comércio e a
queda dos preços de commodities, que impactaram negativamente o ambiente econômico
interno.
A crise política desencadeada com a recusa do candidato derrotado de aceitar os resultados
das urnas e a subsequente política de imobilização e desestabilização do governo e da
economia (via Congresso e grande mídia) que culminou com a ruptura do pacto de
governabilidade e incidiu fortemente sobre as expectativas dos agentes econômicos,
reduzindo o espaço do governo para adoção de políticas adequadas ao enfrentamento da
desaceleração da economia; os efeitos da crise foram amplificados pela forma sui generis
como foi conduzida e publicitada a Operação Lava Jato, iniciada em marco de 2014, e que
desestruturou progressiva e continuadamente dois componentes chaves da formação bruta
de capital fixo, a cadeia de petróleo e gás e a de construção pesada e engenharia.
Os equívocos cometidos pelo governo: i) antes de 2015 (as desonerações fiscais ao setor
produtivo que oneraram as contas públicas sem produzir os resultados esperados e a
estratégia de controle da inflação via defasagem no ajuste dos preços monitorados e
manutenção da apreciação da taxa de câmbio por um período demasiadamente longo); ii)
em 2015, com a tentativa de, em resposta à ofensiva desestabilizadora da Oposição e da
grande mídia, realizar um ajuste rápido e intenso, baseado em uma matriz de políticas prómercado, com um choque tarifário, a desvalorização do câmbio, aumento de juros, redução
da oferta de crédito e diminuição do gasto público, que ajudou a transformar a
desaceleração da economia em recessão profunda e fragilizou ainda mais o governo.
Vindo do Bradesco, a indicação de Joaquim Levy para o mais alto cargo da economia foi
uma demonstração da contradição política e ideológica em que se metera o governo da
presidenta Dilma.

14

O palco de crise propício para a conspiração contra a democracia estava estabelecido e ele
foi ocupado com a competência própria da tirania sem quaisquer escrúpulos.
Houve resistências e lutas sim. Os movimentos social e sindical, mais que o movimento
partidário em si, constituíram um ponto de resistência que será consignado na nossa
história mesmo que ela seja permanentemente adulterada pelas imagens da rede Globo.
Parte das Centrais Sindicais (com destaque para a CUT e a CTB), a Frente Brasil Popular, a
Frente Povo Sem Medo expressaram, nos seus limites, uma brava resistência. E a denúncia
ganhou corpo, consistência e palco nacional e internacional.
O golpismo se estabeleceu, nestas circunstâncias, e hoje o movimento sindical lida com
seus desdobramentos. A essência do governo Temer – razão de ser do golpe – é a
desconstituição do estado de bem estar social prometido pela Constituição de 05 de
outubro de 1988 e materializado, em parte, pelos governos Lula e Dilma sem que tenham
realizado as reformas populares pendentes desde 1964.
Uma drástica redução do gasto público pelos próximos vinte anos foi materializada em
emenda constitucional já vigente, enquanto permanece intocado o gigantesco lucro do
rentísmo.
Na sequência, agora, Temer parte para mais um ataque centrado na tríade que soa como
música aos mercados: terceirização sem limites (aprovada e em vigor), reforma trabalhista
(aprovada na câmara dos deputados) e reforma da previdência (em debate na câmara dos
deputados).
Enquanto domina o noticiário televisivo com absoluta exclusividade o tema da Lava Jato
sobre o qual não se pode ter uma análise fragmentária ou sob o enfoque exclusivo da
grande mídia. Parecemos viver uma espécie de guerra de todos contra todos onde se
obscurecem os interesses em jogo e abundam cenas chocantes de corrupção
persistentemente seletiva.
É preciso, portanto, serenidade para distinguirmos os interesses em jogo. Não é boa
companhia a Rede Globo que está ao lado da Procuradoria Geral da República (Janot) e da
Lava Jato.
A proposta do atual Governo é de aprofundar as políticas pró-mercado e intensificar a
integração passiva do Brasil na economia global. Isto não resolve a crise, agrava.
É um regresso ao ideário neoliberal dos anos 70 e 80 aplicado no Brasil no período 1990 a
2002.
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Com o mote de atrair capitais externos, eles tentam privatizar a infraestrutura dos recursos
naturais (petróleo, gás, energia, terra, mineração, água;), abertura generalizada do sistema
produtivo à participação estrangeira, privatização do sistema bancário, e estabelecimentos
de facilidades financeiras e outros para o investimento externo. Com tais ações, eles
acreditam dinamizar o processo de investimento e gerar um novo ciclo de crescimento. A
que custo para os trabalhadores?
A redução do chamado “custo Brasil’ é uma obsessão dos golpistas estabelecidos no
governo federal, especialmente no que se refere aos custos salariais e à regulação de
trabalho como mecanismo de aumento da rentabilidade dos novos e velhos
empreendimentos.
E pretender agredir mais com:
Desarticulação das organizações sindicais e dos movimentos sociais para “despolitizar” sua
atuação e reduzir seu poder de negociação mediante mudanças regulatórias na legislação
trabalhista e intensificação de medidas repressivas (vide Terceirização, Reforma
Trabalhista e Reforma Previdenciária).
Eliminar as formas de intervenção do Estado no domínio econômico que não se orientem
ao fortalecimento do mercado, consolidação dos interesses do capital e à ampliação da
abertura comercial e financeira da economia.
Remoção unilateral das barreiras e normas de regulação dos investimentos e do comércio
externo (políticas protecionistas, conteúdo local, uso do poder de compra do Estado,
tributação de remessa de lucros e da entrada de capitais de qualquer tipo, etc).
Nada do curso deste anteprojeto chega ao conhecimento público pela grande mídia que
cobre de forma novelesca e, sempre, seletiva o gravíssimo caso da Operação Lavo,
concentrando e atordoando as mentes e corações de milhares de brasileiros. Com imagens
recortadas, trechos selecionados e dirigidos previamente para objetivos do Sistema Globo e
aliados. Por isso, somos desafiados a cruzar informações e constituir uma opinião própria e
autêntica, por mais difícil que este caminho possa ser. É parte importante da própria luta.
Sobre este momento político conturbado, nos lança luzes para melhor entende-lo o
experiente e brilhante jornalista Luís Nassif (GGN,21/04/2017):
“No epicentro do terremoto relaxe e espere a terra assentar. A realidade nunca é tão ruim
quanto parece no olho do furacão.
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Toda essa movimentação em torno da lista de Fachin tem dois objetivos claros. O atual, é o
desmonte do sistema de seguridade social e outras reformas antissociais; o de 2018
obviamente são as eleições.
O que está em jogo é o desenho de país que se terá, o futuro dos avanços civilizatórios das
últimas décadas, o destino de milhões de pessoas hoje em dia amparadas pelo sistema de
seguridade social.
Esse é o ponto central. O restante são os meios, as táticas políticas. (JORNAL GGN,
18/04/2017)
Não há que se depositar qualquer esperança ou possibilidade de alternativa com a
presença deste governo, seja no executivo ou no parlamento. Necessário se faz refutá-lo, de
todas as formas possíveis.
As antirreformas sociais têm desnudado aos olhos de muitos os interesses de uma elite
financeira, que foi capaz de sequestrar temporariamente a quase toda a sociedade. A reação
se fez em ritmo que não foi capaz de barrar a coordenação do núcleo de poder real que se
constituiu em nosso país – setores do Ministério Público, Da Polícia Federal, do Judiciário,
da grande mídia e os decrépitos aparelhos partidários (PSDB/PMDB/Democratas).
A hora é de avançar e reconquistar nas lutas a democracia ferida e os direitos usurpados. É
hora de recuperar a dignidade política dos trabalhados e do povo, em geral, pelo Fora
Temer! E por eleições Já!
É tempo de reconstituição de lutas, de ideário, de entidades, de propostas, de concepções e
práticas sindicais mais avançadas. A Fetamce é parte desta construção. É necessário gestar
um programa econômico deve ser orientador de nossas ações, como propõe a Frente Brasil
Popular. Dentro da legalidade democrática, o coletivo nacional coloca o imperativo de
defender os direitos constitucionais e a partir daí desenvolver um novo projeto tendo a
classe trabalhadora como elemento central. Entre as prioridades estabelecida pela Frente,
está a centralidade de uma Reforma Política democrática pela via da constituinte, assim
como a redução da taxa básica de juros como elemento central para diminuir o déficit
nominal da União, aumentar o investimento público.
Aparece ainda como fundamentais as propostas de utilização de parte das reservas
internacionais para um Fundo Nacional de Desenvolvimento e Emprego, destinado a obras
de infraestrutura, saneamento, habitação, renovação energética e mobilidade urbana; a
retomada dos Programas Minha Casa Minha Vida e de Aceleração do Crescimento; a
expansão e barateamento do crédito para os consumidores, às micro e pequenas empresas,
em movimento comandado pelos bancos públicos e lastreado pela redução dos depósitos
compulsórios; a ampliação e reajuste dos valores do Bolsa-Família; a retomada da Reforma
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Agrária, com prioridade imediata à distribuição de terras para trabalhadores acampados; e
as medidas de justiça fiscal, que passam pela tributação de juros sobre capital próprio, a
taxação de lucros e dividendos, e a adoção de regime progressivo para o Imposto
Territorial Rural.
Em tempo: A greve geral do dia 28 de abril elevou o patamar de lutas contra as temerosas
Reformas Trabalhista e Previdência. As manifestações foram grandes, aumentou-se a
rejeição à Temer e ampliou o número de atores em luta aberta como a CNBB e OAB. Além
do que a cobertura da imprensa internacional trouxe mais pressão sobre quem não admitia
a existência da greve. Criou-se um novo clima para o prosseguimento de novas lutas que
podem se ampliar.

CONJUNTURA ESTADUAL
A crise Econômica e Política que afetou o país, obviamente, afetaria o Ceará. Disso ninguém
duvida. O grande desafio, à época, era um governo de Camilo Santana (PT), eleito com uma
agenda própria, dar continuidade ao governo de seus aliados – os Ferreira Gomes - ou fazer
sua própria política, conforme seu programa e compromisso de governo, os quais listam
prioridades em determinados eixos como: Educação, Saúde, Habitação, Segurança Hídrica,
Mobilidade urbana, Estradas, Desenvolvimento Econômico, Cultura, Segurança Pública,
Combate às drogas e Máquina Pública.
Passados pouco mais de dois anos, faz-se necessário examiná-lo no sentido das ações de
seu governo e se estas impactam de maneira positiva, o cotidiano de nossa população
cearense, sobretudo, aqueles que mais necessitam das políticas públicas.
Ainda que o cenário político e econômico seja turbulento, o Governo de Camilo Santana
vem administrando crises que insistentemente rondam sua agenda em diversas áreas,
revelando sinais e dificuldades de estabelecer seu próprio ritmo de gestão. De modo
alternado, entre picos de instabilidade e índices expressivos, somado a isso, a pouca
possibilidade de o Estado arrecadar mais recursos em períodos recessivos da economia
nacional, vamos analisando algumas ações da gestão Camilo Santana e traçando nossos
pontos que se revelam na cena, na tentativa de expressar uma visão, a mais aproximada
que nos pareça, sobre o olhar das questões sociais para os trabalhadores cearenses.
A ebulição política esteve em alta temperatura desde o início do governo. Já empossado no
cargo, Camilo Santana teve que administrar um surto de sarampo, protestos de médicos e
superlotação nos corredores dos hospitais públicos do Estado (como no caso do HGF e IJF).
Esta situação gerou a demissão do secretário de saúde à época, e mais na frente, a demissão
de sete diretores do HGF. Pouco depois, viriam o crime organizado, ataques criminosos a
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postos policiais, aprofundamento da seca, rebeliões em presídios e unidades
socioeducativas e até um carro-bomba na Assembleia Legislativa.
No início do 2º ano de gestão, o governador Camilo e toda sociedade cearense sentiram o
peso do golpe à democracia brasileira. Com a saída de Dilma Rousseff (PT) do poder. A falta
de diálogo e apoio com o atual governo ilegítimo de Michel Temer, agravado pela crise
econômica do País, fez com que o governo fosse obrigado a aumentar os impostos e
paralisar grandes obras (que já vinham do governo Cid Gomes - PDT) como o Hospital de
Quixeramobim e o Centro de Formação Olímpica (CFO).
Nosso olhar é voltado para compreender quais políticas públicas tem esse governo e em
que modo elas afetam direta e indiretamente a vida das trabalhadoras e trabalhadores
cearenses, no que toca as questões de Educação, Saúde, Segurança, Meio Ambiente,
Previdência Social, Orçamento Público, dentre outros.
SEGURANÇA PÚBLICA:
O Ceará tem despontado, nos últimos anos, estatisticamente, como um Estado muito
violento. A visão, em certo modo, de quem não conhece o Ceará, é de um lugar intranquilo
onde se faz pesquisa para saber por onde andar, o que conhecer e quais orientações a
seguir para livrar-se de assaltos, estando em Fortaleza. Em 2016, o Ceará registrou mais de
66,6 mil crimes violentos contra o patrimônio, maior número dos últimos quatro anos. Para
especialistas, esse tipo de ocorrência é o principal responsável pela sensação de
insegurança entre cidadãos.
Nosso Estado tem convivido com a insegurança em cada esquina dobrada: suposto pacto
entre facções criminosas, ataques à delegacias, explosão de agências bancárias, policiais
militares são alvos na luta contra bandidos, e em que pese a ação do braço armado do
Estado, o sentimento de que este não obtêm uma boa relação de tratamento com a
população; ameaça à órgãos e ataques à transporte público e até mesmo, enfrentamos
retaliações de controle de antenas telefônicas (em reação à lei que bloqueia celulares em
presídios). Sendo o Ceará um estado tão desigual, a consequência disso é conviver com a
violência por toda parte. Mais que isso, estamos assistindo nossos jovens se perderem no
mundo do crime sem expectativa de futuro, assistimos, pacificamente, ser construído um
perfil do jovem, periférico, negro e pobre que é dizimado a três por quatro. Essa é uma
realidade onde se expressa todo o signo de insegurança e alimenta a cultura do medo. Uma
realidade que a gestão Camilo Santana tem enfrentado nos últimos anos.
Segundo o jornal O Povo, na edição de 03 de maio de 2017, os homicídios no Ceará bateram
recorde no mês de abril, chegando à maior estatística em cinco anos. Vale lembrar que, das
prioridades do governo, a segurança pública é um item fundamental. A proposta do
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Governador seria a de uma concepção moderna de segurança comunitária, cidadã, que
ampliasse o conceito de segurança pública. Porém, passados dois anos e meio de seu
governo, tais metas não se consolidaram. A exemplo disso contatamos que o aumento do
orçamento da Academia foi de apenas 0,6% e a resposta dada à escalada da violência no
Estado, continua sendo uma resposta conservadora, superada, que não dialoga com a
própria população. Infelizmente, a política de segurança pública adotada no atual governo é
tentar resolver o problema dos crimes letais apenas com policiamento ostensivo.
O CASO DA CHACINA DA GRANDE MESSEJANA:
No dia 11 de novembro de 2015 acontece uma chacina que vitima 12 jovens, sem nenhuma
passagem pela polícia, na região da grande da Messejana (bairro periférico da cidade de
Fortaleza).
A Fetamce, naquela mesma data, iniciava poucas horas antes do assassinato coletivo, a sua
primeira Jornada Internacional sobre Justiça Fiscal, em um local próximo ao acontecido. No
momento em que nos reuníamos com o propósito de um mundo melhor, de uma tributação
justa para gerar desenvolvimento social através de um melhor investimento público, uma
de nossas bandeiras estava sendo calada – a igualdade de oportunidades para jovens e
negros. O empoderamento da juventude estava sendo atacado e nós não poderemos deixar
de mencionar aqui, ao analisarmos as políticas públicas do Estado Cearense, o quão
preocupante é ver a juventude de nosso estado ser tratada como lixo (Suas vidas importam,
nossas vidas importam). Nosso compromisso é com a vida plena e com a justiça. Não nos
calamos diante do tratamento dado, por parte dos Agentes do Estado, à população
cearense. Seja em Fortaleza ou nas demais Cidades do nosso Estado, a juventude negra,
pobre, vem sendo vítima do braço armado do Estado do Ceará. Precisamos discutir e dizer
para o governador Camilo Santana que não é essa a proposta que queremos para nossos
filhos. A violência letal, sobretudo contra jovens, não é a bandeira que levantamos para o
empoderamento de nossa juventude.
A questão do Sistema Socioeducativo, que são as unidades de internação de adolescentes
acusados de atos infracionais, vêm, recorrentemente, se revelar para a sociedade cearense.
Só no segundo mês de 2016, já tinham acontecido oito rebeliões por causa das condições
subumanas que se encontra os menores infratores. Os problemas só se agravaram nos
últimos cinco anos. É um sistema que, hoje, é caro e não produz os efeitos que a sociedade
espera que ele produza. Ao contrário, ele produz seres humanos mais brutalizados, ao
ponto do Ceará ter sido denunciado para órgãos e comissões internacionais de Direitos
Humanos. Essa ação do Estado produz violência e por consequência, reproduz violências.
Estes jovens não serão, em grande parte, ressocializados. Serão presas fáceis para o
comando de facções criminosas.
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O que mostra o Governo nas estatísticas gerais não serve para análise se fizermos o recorte
para a juventude. Camilo Santana registrou melhores índices de segurança da história
recente do Estado. Em 2016, número de homicídios caiu 15,2% - maior queda desde 2000.
A Gestão também fala que houve melhoras no diálogo com PMs, com lei de promoções e
outros avanços. Mas quando nos reportamos somente a juventude, os números alardeiam e
revelam um cenário preocupante. É o que apresenta, em 01/02/16 os dados da Secretaria
da Segurança Pública e Defesa Social, confirmam que o Ceará apresenta elevado número de
mortes violentas entre adolescentes. Em 2013 (gestão Cid Gomes), na faixa etária estudada
pelo Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência, de 10 a 19 anos, foram 883
homicídios no Estado. Em 2014 (gestão Cid Gomes), o número passou para 974, o que
representa uma média de 2,6 adolescentes assassinados por dia. Em 2015, até setembro,
foram registrados 604 homicídios. Os dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social reforçam outros levantamentos que colocam o Ceará, especialmente Fortaleza, com
um número muito elevado de assassinatos entre adolescentes. O Ceará ocupa o terceiro
lugar, entre as unidades da federação, e Fortaleza, a primeira posição, entre os municípios,
no ranking do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA). O Ceará tem 7,74 adolescentes
assassinados para cada grupo de mil. Em primeiro lugar, encontra-se Alagoas, com 8,82,
seguido da Bahia, que tem um índice de 8,59. Fortaleza é a capital brasileira com o mais
alto Índice de Homicídios na Adolescência (IHA). Para cada grupo de mil adolescentes,
entre 12 e 18 anos, a capital do Ceará tem 9,92 jovens assassinados, de acordo com o mais
recente levantamento, apresentado em 2015, com dados até 2012.
No dia 02/05/2017, os prefeitos cearenses assinaram um pacto de adesão às
recomendações do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, em um
encontro no auditório da Universidade do Parlamento Cearense (Unipace), que apresentou
o relatório "Cada Vida Importa", com recomendações para os gestores municipais no
enfrentamento da questão da violência. Como forma de efetivar os dados do relatório e
auxiliar os gestores a evitar que a violência continue fazendo tantas vítimas em nosso
Estado.
MEIO AMBIENTE:
As políticas para o meio ambiente têm ganhado importância na nossa sociedade porque
afetam o uso eficiente dos recursos naturais e a apropriação dos seres humanos sobre elas.
Ao causar um desequilíbrio aos recursos naturais existentes, muitas vezes para o nosso
próprio uso, o homem causa um desequilíbrio em seu próprio meio. A disputa entre
homem e esta apropriação se resume em uma disputa entre uso ambientalmente
sustentável versus uma mercantilização crescente dos recursos.
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O Governador Camilo Santana tem demostrado inúmeras vezes não está disposto a
enfrentar essa mercantilização. O que temos visto é uma forte pressão contra as políticas
ecossustentáveis, sob a alegativa de um argumento em que estas não geram equilíbrio
fiscal. Portanto, ficamos à mercê de investimentos privados, o que foge da concepção e
entendimento do que chamamos de Direito social.
Essa pressão neoliberal (desregulamentação, privatização e abertura comercial) visa
buscar duas coisas: “parceiros comerciais” e uma credibilidade ante o mercado financeiro.
A água, que é um Direito social, mesmo sendo fornecida e tratada, em grande parte, pela
esfera pública, vive hoje uma crescente privatização. Das concessões para o uso da água,
feito pela COGERH (Companhia de Gestão de Recursos Hídricos), 7% são para o
abastecimento humano; 77% são para irrigação, e dos demais, 11% são outorgas feitas
para a Indústria.
Como podemos perceber, enquanto falta água para o abastecimento humano no interior do
Ceará, não há insegurança hídrica para a fruticultura, o agronegócio, a agricultura irrigada,
a termelétrica e a siderúrgica, embora essas sejam atividades com grande consumo de
água. O que nos leva a constatar, diante destes dados da própria COGERH, é que o consumo
humano não é o responsável pela principal fração dos recursos hídricos.
A chapada do Apodi é a região do Ceará mais ocupada pelo agronegócio. Conhecida como o
“Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi”, as comunidades dessa região, sofrem com a injustiça
hídrica e são frequentemente desalojadas de suas casas em busca de água, pois essa
distribuição lhes causam uma insegurança alimentar e a insustentabilidade ambiental. Em
suma, a maior parte das águas do Jaguaribe estão disponíveis para o agronegócio. Sem falar
na pulverização de defensivos agrícolas (agrotóxicos) sobre as culturas agrícolas,
atendendo a uma necessidade, custo-benefício do proprietário, enquanto põe em risco o
solo e a água destas comunidades. Isso acontece, gerenciado aos olhos do Estado, com a
política de desoneração e incentivos que dispensam tributos que as empresas deveriam
pagar na compra desses venenos.
O desequilíbrio no uso da água expõe, sobretudo, o Porto do Pecém, que já sofre com
multas, por exemplo, aplicada pela SEMACE de R$ 13,8 milhões por jogar carvão ao mar.
Nesse esteio do desequilíbrio, a termelétrica consome 1.000 litros de água por segundo;
enquanto o cearense consome em média 128 litros por dia. Ou seja, a termelétrica consome
em uma hora a água que um cearense consumiria em 75 anos.
Este dado, além de alarmante, revela uma contradição em si, pois; enquanto o Ceará está
localizado 90% do seu território no semiárido, ainda assim, nosso Estado é bastante
atrativo para indústrias que são grandes consumidoras de água, como as que compõem o
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Complexo Industrial do Pecém. Porém, o discurso oficial da gestão Camilo Santana, é de que
no Ceará não tivemos racionamento de água. A bem da verdade, não é esta a realidade de
quem fica à margem do Canal do Trabalhador que é vigiado por policiamento do governo
do Ceará e expulso de seu território. Quem ousar retirar água para seu próprio consumo é
expulso da área. Não é esta a realidade da periferia de Fortaleza que recebe água em suas
torneiras, dia sim e dia não. A pergunta que não quer calar é: não houve racionamento de
água no Estado do Ceará, para quem? É importante lembrar que mesmo recebendo água
em suas casas dia sim, dia não, há um limite estabelecido pela Cagece, no qual os
trabalhadores que obtêm apenas 7% de concessão para uso da água, pagam multas por ter
ultrapassado o tal limite; tudo isso, em detrimento de preservar água para o Agronegócio e
Porto do Pecém. O abastecimento de água, também é um reflexo do desequilíbrio. Segundo
a própria GAGECE, somente 40,11% do Estado tem rede de esgoto disponível. Já em
Fortaleza, esse percentual sobe para 57,10%. A pouca infraestrutura de Saneamento
Básico não dá conta de meia hora de chuva em Fortaleza. Com isso, trazendo doenças e a
precariedade do tratamento, por parte dos resíduos produzidos. Dados mostram que 57%
dos domicílios do Ceará destinam seus esgotos de forma inadequada. E para além dos
impactos ambientais, essa é uma questão de saúde pública. Não podemos desconsiderar o
impacto ambiental da Termoelétrica que joga 6 milhões/toneladas de gases do efeito estufa
na atmosfera, enquanto o governo estadual estabelece medidas e incentivos que diminuem
o ICMS cobrados das Termoelétricas e será obrigado a gastar mais com saúde pública para
conter os malefícios causados por essa lógica de priorizar para o Capital.
No entanto, no meio deste cenário, o Ceará avançou na perspectiva de instituir o Plano
Estadual de Resíduos Sólidos, que regulamenta alternativas para o alcance de um
desenvolvimento sustentável, utilizando-se de instrumentos como a Coleta Seletiva de
resíduos sólidos, Controle e Participação Social, Responsabilidade Compartilhada,
Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, Logísticas Reversa e Acordos
Setoriais.
SAÚDE:
A partir de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil passou a
vivenciar uma das mais importantes conquistas sociais para a população brasileira. A
Constituição Federal, ao assegurar o direito à saúde, tornou-se a garantia mais abrangente
que se viu em uma carta magna. O Governo Federal é o principal financiador da rede
pública de saúde. Historicamente, o Ministério da Saúde aplica metade de todos os recursos
gastos no país em saúde pública por todo o Brasil. Estados e Municípios, em geral,
contribuem com a outra metade dos recursos. O Ministério da Saúde formula políticas
nacionais de saúde, mas não realiza as ações. Para a realização dos projetos, depende de
seus parceiros (Estados, Municípios, ONGs, Fundações, Empresas, etc.). O Brasil nunca
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conseguiu universalizar efetivamente o seu sistema público de saúde, ao mesmo tempo em
que segue permanentemente assediado pela crescente privatização e mercantilização de
seu modelo. A disputa por recursos financeiros para uma política universal da saúde no
Brasil tornou-se cada vez mais intensa, sobretudo, nos dias atuais. Ao mesmo tempo,
políticas neoliberais foram adotadas, em oposição aos modelos econômicos de
desenvolvimento social apoiados na expansão de direitos garantidos pelo Estado. Os planos
privados de saúde cresceram enormemente no Brasil; é o que diz Lígia Bahia, do Instituto
de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Áquilas
Mendes, economista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo (FSP-USP).
Em contraposição à lógica mercadológica da financeirização da saúde, cabe aos
trabalhadores usuários do SUS, senão, defendê-lo. Nesse processo de disputa desleal com o
Capital, os profissionais de saúde, os usuários, que abrangem a universalidade de toda a
população brasileira, tem o desafio hercúleo, nessa etapa de retirada dos direitos e
garantias constitucionais.
No caso do Ceará, a tarefa não é menor. Vivemos a grande crise de saúde pública versus a
política dos planos privados. Afirma Lígia Bahia: “As pessoas dizem ‘só estou na Unimed
porque o SUS não funciona’, mas o SUS não funciona porque você est| na Unimed! Muitos
hospitais privados funcionam inclusive em terrenos cedidos – ou seja, tem muito
investimento público no sistema privado também. ” Desse modo, embora difícil, é vital a
luta em defesa do SUS. Essa luta perpassa pelos serviços prestados e a defesa dos direitos
dos profissionais que nele atuam. Neste terreno, temos muita luta a conquistar quando
olhamos de perto a área da saúde no atual cenário da conjuntura cearense.
Em seu programa de governo, Camilo Santana lançou à mão os 7 Cearás, no qual afirma
que: “é compromisso deste governo, na |rea de Saúde, a construção de dois hospitais
regionais: um no Vale do Jaguaribe e outro na Região Metropolitana. Serão implantadas,
ainda, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas em cidades acima de 50 mil
habitantes, além de policlínicas em Fortaleza, em parceria com a Prefeitura. ”
Porém, já vivido mais da metade de seu governo, o que encontramos na atual gestão foi
um aumento da crise na saúde pública que reflete também no Ceará com a falta de leitos,
baixos salários pagos aos profissionais, terceirização e a péssima qualidade dos serviços,
população desassistida, quantitativo de vacinas insuficientes e mais recentemente, uma
epidemia da “Febre Chikungunya”. A crise na saúde pública se agrava cada vez mais. As
unidades de pronto atendimento e as policlínicas, embora existam, em muitos casos,
deixam a desejar quanto a necessidade da população. Este é um dos problemas que
atingem o Ceará, evidenciados pela crise no Sistema Único de Saúde (SUS). Vale lembrar
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que o compromisso de campanha ainda está por se cumprir no que toca os trabalhadores Agentes de Endemias e Comunitários (ACEs e ACSs) vinculados ao Estado, a promessa é de
incorporar o adicional de insalubridade, já se chegou na décima rodada de negociação e
somente em abril deste ano, é que o governador apresentou uma proposta, escalonada, de
pagar 10% deste montante em setembro/2017 e os outros 10% em abril/maio de 2018.
Proposta ainda sendo apreciada pela categoria.
O Estado adota o modelo de gestão e estratégia de atenção implantados pelo Governo do
Estado para a área, baseados em contratações por terceirizações via Organizações Sociais
(OS). O mecanismo é uma forma de transferência da gestão, operacionalização e execução
dos serviços de saúde pública para entidades privadas. “Esse modelo de gestão por OS faz
com que a gestão pública perca a capacidade de controle e planejamento, dificultando,
inclusive, a existência de um controle democrático da política de saúde. Ao terceirizar, o
Estado acaba renunciando a sua capacidade de controle. Sem falar que do ponto de vista
orçamentário, esse gasto com terceiros é calculado fora do limite de Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Em relação a atenção à saúde mental no Ceará, aponta-se a necessidade, com urgência, de
se dar mais prioridade para os usuários dos serviços, já tão vulnerabilizados, e de se pensar
uma política de integração de leitos. Sem deixar de mencionar o atendimento a pessoas
com HIV/Aids. Segundo relato de profissionais da área, há quatro anos, o tomógrafo dessa
unidade, do hospital São José, está parado. Isso é injustificável, quando nos referimos à
unidade de referência estadual no tratamento de pessoas vivendo com HIV/Aids.
Quanto ao Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará que tem por finalidade
oferecer serviços de saúde, há relatos de que muitas servidores estão com dificuldades de
acesso a assistência médica, hospitalar, odontológica e complementar em função do
descredenciamento de clínicas e hospitais, redução de especialidades médicas e restrições
para marcação de consultas, antes com número ilimitado, outras vezes, com a permissão de
apenas uma ao mês por segurado, haja vista a falta de verba para custear o Issec. Uma
autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão, o Instituto de Saúde dos
Servidores do Estado do Ceará (Issec) passou a ter essa denominação conforme a Lei nº
13.875, publicada no Diário Oficial do Estado em 7 de fevereiro de 2007. Desde então, o
órgão passou a ser responsável, exclusivamente, pelo atendimento à saúde dos servidores
públicos estaduais. A previdência ficou vinculada à Coordenadoria de Gestão
Previdenciária, também no âmbito da Secretaria do Planejamento e Gestão.
Em relação aos profissionais que prestam serviço aos consórcios intermunicipais, no qual o
Estado é um dos entes, existem realidades diferenciadas: há consórcios que funcionam bem
em quase 100%; há outros que não. Há consórcios que reduziram o quadro profissional,
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porém, há outros que ampliaram. No que toca o reajuste salarial das categorias, ele é
concebido pelo Estado, mas fica à critério do presidente do consórcio reajustar ou não. Para
os profissionais do Estado, no que se referem a sua saúde, não há uma política de saúde do
trabalhador, isso passa à margem quando não é preciso verificar ou controlar alguns
exames específicos de suas funções, deixando em segundo plano a saúde ocupacional deste
profissional.
Diante desse quadro que assola a saúde do nosso Estado, nós servidores municipais,
assistimos consternados ao desmonte de nossos direitos e externamos uma imensa
preocupação com o incentivo às avessas do modo como se mostra gerir a saúde para uma
população. Pois, compreendemos que “saúde não pode ser um negócio, ela é um direito",
como afirma Áquilas Mendes, economista e professor da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (FSP-USP).
ECONOMIA, ORÇAMENTO PÚBLICO E FORMA DE GOVERNOS:
O orçamento público é uma peça fundamental da vida cotidiana. Mais que um instrumento
contábil, rígido e de planejamento administrativo, ele é uma ferramenta política e
econômica que regula nosso dia a dia. Já nos disse Bertolt Brecht: “O analfabeto político, ele
não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de
vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem
das decisões políticas”.
Ultimamente, o debate Econômico e Político ganhou sentidos e significados diversos na
cena brasileira. No Ceará se evidenciou em consequência da conjuntura de crise econômica
do país e também, fruto de decisões adotadas na gestão em curso, que revela traços de
austeridade e pouco diálogo com os servidores.
É necessário retomar nossa concepção de Orçamento. A Fetamce, ao longo de seus 27 anos,
acumulou forças no debate sobre Orçamento Participativo, Democrático e Transparente. O
tema da Justiça fiscal, inclusive, foi assunto norteador de uma de nossas campanhas
salariais. Para os municipais do Ceará, não queremos discutir apenas pautas coorporativas
de nosso ramo. Em vez de Ajuste Fiscal, queremos discutir Justiça Fiscal, uma tributação
onde quem ganha mais, pague mais impostos. Nosso país tem um sistema tributário injusto
e perverso, tributa-se muito mais os pobres do que os ricos. Quem ganha até dois salários
mínimos paga até 48% da sua renda em tributos, e quem ganha mais que 30 salários
mínimos paga só 26%. Isso revela um Estado que tira dos pobres para dar aos ricos. Somos
contra essa injustiça fiscal e as formas encontradas, pelos governos, para ajustar as contas
públicas sob o signo de ajuste fiscal. O ajuste fiscal impacta diretamente o serviço público,
na medida em que contingencia/limita os orçamentos e retira os direitos dos
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trabalhadores. Somos sujeitos políticos e nos propomos discutir e fazer acontecer as
políticas públicas, que busquem o bem comum de nosso povo.
No Ceará, a lógica do ajuste fiscal tem-se predominado nos últimos anos. Os servidores do
Estado têm sofrido, nos dois últimos anos, uma retirada de direitos em nome de um ajuste
das contas públicas. Primeiro foram as mudanças previdenciárias, ao final de 2015,
impulsionado pelas medidas 664 e 665 do Governo Federal à época. As mudanças
previdenciárias acarretam ataques às garantias de trabalhadores e trabalhadoras e
desconstitucionaliza e restringe direitos como a vitaliciedade da pensão por morte, que
assim como as mudanças da união, apenas os cônjuges acima de 44 anos, quando da morte
do parceiro ou parceira, terão direito à vitaliciedade, por exemplo. O Governo Camilo
Santana cria um período de carência para aquisição da pensão e, no caso em que ambos os
cônjuges são servidores, e um servidor beneficiário de dois benefícios - pensão por morte e
aposentadoria -, ele só receberá os valores até o teto do regime geral de Previdência. Ainda
em 2015, os servidores são surpreendidos, quando diante do debate do ciclo orçamentário
para o ano de 2016, percebem que não estão orçados na previsão orçamentária do Estado,
no que diz respeito, aos seus reajustes e reposições inflacionárias. Enquanto o Governo do
Estado destinará R$ 45 milhões para gastos com publicidade em 2016, pretende
economizar R$ 4,5 milhões com cortes aos trabalhadores, por meio dos cortes
previdenciários. E mal adentra 2016, o governo anuncia o reajuste salarial, sendo 6,29%
para aqueles que têm a remuneração mínima e revisão de 2% para os demais servidores.
Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará
(MOVA-SE), os últimos dois anos, sem reajuste, acumulou uma perda salarial em torno de
18%, aumentou em 3% a contribuição previdenciária e se analisarmos, numa série
histórica, os servidores acumularam entre 1999 a 2016 perdas de 78% em seus salários
por conta do recebimento, ao logo dos anos, de reajustes abaixo da inflação. Lembrando
que o ano de 2016 finalizou com a despesa de pessoal abaixo do limite permitido pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. A LRF do Estado finalizou 2016 com o percentual de 40,71%. O
limite máximo permitido era de 48,60%. Nem um ano com duas greves na Educação, uma
no Ensino Médio e outra no Ensino Universitário, fizeram o Governo ceder. Mesmo tendo
margem, Camilo Santana quase não concedeu conquistas para as categorias do serviço
público estadual. No ano de 2015, a LRF do Estado chegou a 47,00%, o que apresentou, o
Ceará, com um superávit orçamentário de R$ 944 milhões, dessa forma, destacando-se,
casso fossemos comparar com outros Estados da federação.
Porém, o que o que podemos compreender no discurso recorrente do Governador Camilo
Santana, é que o ajuste fiscal é a medida amarga que os servidores estão enfrentando para
manter um Estado equilibrado, eficiente, que se sobressai, diante dos Estados brasileiros,
nem que para isso tivesse que impor medidas drásticas de redução em áreas sociais, em
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detrimento de privilegiar setores do Capital; nem que pra isso, tivesse que propor a
extinção de órgãos como Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e a redução do Sistema
Nacional de Empregos/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT). Ambos são
prestadores, específicos, de serviços à população. O fim do TCM acarretaria a diminuição do
poder de acompanhamento das finanças dos 184 municípios do estado, já que o espaço é
atualmente o autêntico e legítimo fiscal dos recursos e patrimônio público. A ameaça ao
Tribunal, em um momento histórico em que se demanda cada vez mais atuação dos órgãos
de fiscalização e em um cenário de desmonte municipal, não é aceitável, ainda mais quando
se avalia que o fim do órgão teria um ingrediente mais político do que técnico, dentro do
contexto de disputas eleitorais de 2018. Já o SINE tem um papel fundamental no
atendimento e assistência à população desempregada, assim como também é uma
instituição produtora de pesquisa e acompanhamento na temática do desemprego,
justamente num momento em que o Brasil vive uma crise de desemprego estrutural que se
reflete sobre o Ceará. Esse corte de verbas do SINE/IDT, nesse momento, se revela um
paradoxo, considerando a população desempregada em Fortaleza e Região Metropolitana
já ultrapassa os 120 mil desempregados.
Desse modo, escolhendo lado, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, se subdivide de
acordo com os temas que norteiam os “7 Cear|s”, e não é o lado das despesas prim|rias,
onde estão os gastos com áreas sociais, com despesa de pessoal, que tem ganhado espaço
na cara destes “7 Cear|s”.
EDUCAÇÃO:
Não há dúvida que a Educação é a função prioritária do Governo Camilo Santana. O
governador tem feito um discurso afinado de que a educação melhorou muito e que hoje,
estamos colhendo frutos de um resultado de dez anos atrás. Essa demonstração tem sido
mais um balanço dos anos de governo dos Ferreira Gomes do que do atual. Antes de
adentrarmos aos números em si, tão publicitado pelo atual governo, há algo que nos
interpela: Como pode ser a receita tão esplendorosa para a educação cearense se não
temos para os seus profissionais os incentivos e as valorizações que lhes são de direitos?
Como o Ceará consegue obter altos índices de Educação, com os servidores que atuam
nesse campo, obtendo apenas 2% de reajuste salarial e uma série de ataques aos direitos,
consequência de um ajuste fiscal implementado pelo senhor Governador? Partiremos para
o discurso do atual governo, pois este está em consonância com o discurso de Ciro/Cid
Gomes.
Em entrevista ao Jornal “o povo” em 13/02/2017, Camilo Santana afirma que: “a intenção é
intensificar o planejamento e alcançar novas metas para a área educacional do Ceará nos
próximos anos. Eu assumi um compromisso de R$ 36 milhões (a serem investidos em
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Educação no Estado) para os próximos dois anos, e acredito que teremos condições de
ampliar esses recursos. Que a gente continue fazendo do Ceará, além da terra da luz, a terra
da educação. Em 2015, nós não tínhamos nenhuma escola de ensino médio de tempo
integral. Nós criamos as primeiras 26, uma em cada regional de Fortaleza e outras no
Interior. Neste ano são mais 46 escolas de tempo integral no ensino médio. São 72. Vou
fazer um esforço muito grande para, até o ano que vem, chegarmos a 50% (do total de
escolas). Somando às 116 escolas que temos hoje, de tempo integral profissionalizante,
para cada quatro escolas do ensino médio, uma é integral. É o grande caminho para dar
oportunidade e proteger nossos jovens. Esse é o perfil de quem está matando e de quem
está morrendo. São jovens. Então essa é nossa aposta, o ensino médio. O Ceará é referência
nessa área educacional. Quero muito chegar ao final do meu governo com os indicadores de
segurança melhores. Segurança é algo que influencia na economia, influencia no turismo.
Quando você tem uma imagem de Fortaleza como violenta, o turista pensa duas vezes antes
de vir para cá. É ruim para os investidores. É preciso ser obstinado nisso. ”
Para a gestão Camilo Santana, manter o índice alto de escolas profissionalizantes e
estruturar uma mão de obra que se profissionalize em tempo rápido para servir os ditames
do Capital enraizado em nossos territórios, é o que pode se chamar de “força bruta de
Capital” humano para incentivar as indústrias e ao agronegócio, que devem sim investir no
Ceará. Com isso, temos mão de obra docilizadas para os tais.
É verdade que nos aproximamos do pico dos índices das melhores escolas. Mas se
pesquisarmos mais um pouco, uma grande massa de nossos alunos, terminam o ensino
médio e são analfabetos funcionais, ou seja: não conseguem refletir e complexar o que
acabaram de ler.
Para alinhar o discurso da prática e ultrapassar a barreira “pra inglês ver”, vamos analisar
os hiatos entre um e outro. O Governo do Ceará informou, em uma visita que fez ao
Semin|rio “Gestão Educacional”, promovido pela Secretaria da Educação (Seduc) em
dezembro de 2016, que “financiar| 100 professores para que cursem mestrado. A medida
visa estimular a qualificação profissional dos educadores estaduais e incentivar o
aperfeiçoamento da Educação cearense”.
Vamos a práxis, então: Por meio da Portaria Nº 0299/2016, o governo do Ceará
determinou, no Diário Oficial, regras para a concessão de licenças para professores fazerem
mestrado e doutorado. É importante lembrar que o Estatuto do Magistério garante o
afastamento para a Pós-Graduação. Agora, o elemento novo que a portaria trás é o fato de
determinar que quando o professor se afastar, ao retornar, ele terá que cumprir o dobro de
horas. Apenas os professores que tenham 97% de frequência poderão pedir afastamento e
apenas 2% da categoria pode ser liberada. Isso parece um contrassenso entre o incentivo

29

que o governador menciona e o que uma portaria determina. Esta, mais desestimula do que
mesmo incentiva o quadro docente estadual a se qualificar. Outro elemento também
desestimulante é a gratificação por titulação, é quase irrisória. São ações como estas que
nos levam a pensar que a Pós-Graduação é um caminho individual da profissão e não um
interesse público do Estado em melhorar a qualidade da educação.
Ainda no quesito valorização dos profissionais do Magistério, o Piso Nacional do Magistério
é propagado pela gestão Camilo Santana e entidades que não levam à sério o seu
compromisso para com os servidores, de que o Ceará paga além do Piso Nacional aos seus
profissionais. O que temos são gratificações em forma de abono, que em situações de ajuste
e retiradas de direitos, essas bonificações ficam ameaçadas, sobretudo, com o exemplo do
Estado do Rio de Janeiro que vem tratando seus servidores de maneira desrespeitosa e
criando precedentes. Além do mais, essas gratificações, quando são repassados os índices
de reajustes, este é incorporado apenas no salário base, portanto a gratificação é fixa,
funcionando apenas como uma mera gratificação/abono, chamada de PVR (Parcela
Variável de Redistribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica). Há outro elemento o qual entidades não sérias publicitam como uma vitória. É o
fato do atual governo gastar 80% dos recursos do Fundeb com os Profissionais do
Magistério. A bem da verdade, não há legislação que determine, especifique ou estabeleça
qual percentual máximo se pode utilizar com estes profissionais. O que temos é um índice
mínimo de 60%, nenhum gestor poderá pagar ao longo do ano, abaixo de 60% de
remuneração para seus profissionais da Educação. Cabe a cada gestor que se propõe gerir
as finanças de seu ente (e são eleitos para tal função), articular uma boa gestão, promover
investimento público e ampliar os horizontes no que toca O financiamento da Educação;
para que esta não tenha que ser financiada apenas com recursos do Fundeb. Uma
Secretaria de Educação tem outras fontes como recursos próprios e programas do
MEC/FNDE. É papel do gestor potencializar e angariar mais recursos em prol de uma
Educação de qualidade e que vá além dos números.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Portanto, ao nos debruçarmos sobre estes dois anos e meio de gestão Camilo Santana,
passando pelas principais áreas de relevância para nossa população e acompanhando o
discurso de gestão do governo, podemos constatar que, no Ceará, os reflexos da crise não
atingiram tão fortemente a Administração Pública do Estado, pois o zelo com o equilíbrio
fiscal é o que sobressaí quando o governo se manifesta, senão vejamos: “Apesar do
momento de crise econômica, o Ceará tem mantido os investimentos na área da educação.
Hoje, o Estado é o segundo do Brasil mais bem equilibrado em suas contas. Em 2015, foi o
terceiro com maior volume de investimentos públicos do país. A expectativa, é seguir com o
mesmo nível de investimento nos próximos anos de gestão”.
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Além disso, no primeiro trimestre de 2017 a receita corrente líquida do Estado cresceu
5,5% em relação a igual período do ano passado. E conforme a Secretaria da Fazenda do
Estado do Ceará (Sefaz), em abril, há uma possibilidade da receita crescer para 6,5%.
Isso nos leva a mais uma interpelação: há necessidade de congelamento de salários de
servidores? Há necessidade de Ajuste Fiscal nas contas públicas? Acreditamos que a
resposta é “não”. Nossa visão em contraposição ao Ajuste fiscal é a de que o equilíbrio fiscal
tem que servir ao povo que carece de Serviços Públicos de Qualidade.
Acreditamos que o Governo Santana representa hoje, diante do contexto político do Ceará,
a alternativa mais próxima aos interesses do povo trabalhador do Ceará. Mas nós
clamamos por mudanças estruturais no seu modelo de gestão. Numa perspectiva global,
Camilo tem apostado mais no Capital do que no povo. A nossa avaliação geral é a de que sua
gestão precisa democratizar mais as políticas e assim alcançar um patamar de
desenvolvimento sustentável e feito de mãos dadas com os setores que sustentam de fato a
economia, a massa trabalhadora e produtora, que vão dos pequenos agricultores do
interior do Estado aos funcionários públicos estaduais. O que falta hoje é estimular uma
visão de governo que seja não só popular, mas que pense um projeto político que
represente a ideia do Estado como espaço habitado por cidadãos livres, diferentes entre si,
que dê preferência para o povo, e não aos ricos. Precisamos ter um governador sério e
responsável governando o Ceará para fazer frente aos pacotes do Temer, que pretendem
tirar dinheiro da educação e da saúde. O que está em jogo é se a gente continua rompendo
um paradigma que vigorou no Estado desde as Capitanias Hereditárias, ou se vamos
retomar o projeto do Ceará de Tasso Jereissati e seu pacote de benesses para os
empresários. O Ceará precisa colocar em curso uma estratégia anti-golpe nas políticas
públicas e nos direitos.

BALANÇO - MANDATO 2014 - 2017
2014: PÉ NA ESTRADA E MUITA LUTA
O mandato 2014 - 2017 da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do
Estado do Ceará (Fetamce) tem como pontapé a recondução de Enedina Soares para a
presidência da entidade, em julho de 2014, em votação feita durante o VIII Congresso da
organização sindical, realizado no Hotel Parque das Fontes, em Beberibe.
No ano de 2014, a Fetamce chegou a marca de 146 sindicatos de servidores filiados,
representando um total de 156 municípios. Cerca de 450 pessoas, a maioria delegados e
delegados dos sindicatos de base, formou o público do Congresso.
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A diretoria da entidade também se renova e um novo plano de lutas passa a ser executado,
que teria como pontos mais importantes a defesa dos direitos dos servidores públicos
municipais e luta pela consolidação do Estado Democrático de Direito, que passava pelo
combate a todo tipo de retrocesso.
Um novo projeto toma forma na Federação. São as caravanas de apoio às greves, aos atos e
aos movimentos dos servidores municipais no interior do Ceará. Com a iniciativa, mais que
o apoio, chegava aos atos trabalhadores de diversas regionais e de diversos ramos,
reforçando e entusiasmando as batalhas que se dão nas cidades cearenses.
E a diretoria eleita dá continuidade ao trabalho iniciado com a campanha salarial 2014,
que, em ano de copa do mundo no Brasil, colocou em campo o tema: “Precarização é gol
contra”. A iniciativa apresentava a contrariedade da classe trabalhadora ao projeto Lei
4330/04, que propunha a liberação das terceirizações para todas as atividades e que
retirava as restrições existentes para a subcontratação das atividades-fim. A campanha
focava ainda no combate à precarização das relações de trabalho no Serviço Público
Municipal.
A Federação inicia ainda em julho de 2014 uma série de visitas aos sindicatos filiados, com
o objetivo de realizar o acompanhamento das negociações salariais, como também dar
suporte ao processo de fortalecimento da gestão sindical e o desenvolvimento de
campanhas, como a de sindicalização, que a entidade passa a fomentar estadualmente. Na
primeira rodada, a caravana de ação sindical passa pelas cidades de Coreaú, Moraújo,
Tianguá, Ubajara e Meruoca.
Outra ação relevante iniciada neste ano e impulsionada pelo processo eleitoral que se
iniciaria em breve, são os debates sobre reforma política. A Fetamce cria o Comitê dos
Servidores Municipais para o Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana
do Sistema Público. Dessa forma, as entidades de servidores públicos das cidades do Ceará
passaram a desenvolver a campanha para uma constituinte democrática e soberana do
Sistema Político Brasileiro, que estava sendo trabalhada por movimentos sociais brasileiros
e pela CUT. Com isso, a Federação realizou, ainda em julho, o debate de mobilização para a
Reforma Política no Brasil.
E com o advento da Lei Nº 12.994, de 17 junho de 2014, que institui o piso salarial
profissional nacional de ACSs e ACEs, que passa a ser de R$ 1.014,00, a Fetamce convoca os
sindicato filiados para debater os desdobramentos da aprovação da legislação, através do
Semin|rio “Os desafios da implementação do piso dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACSs) e dos Agentes de Combate {s Endemias (ACEs)”. O que foi o motor para que se
iniciasse um amplo debate estadual pela imediata implantação do benefício pelas
prefeituras.
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Outra luta primordial que surge neste período é a batalha pela implantação do novo Plano
Nacional de Educação (PNE). A Fetamce realizou uma série de discussões, que culminou
com um seminário para apontar as estratégias do grupo para a regulamentação da medida
nos municípios.
A Federação inicia também mais uma rodada de encontros regionais, com a realização nas
10 regiões do Ceará dos Seminários Regionais de Organização Sindical. A caravana
percorreu todo o Ceará.
Para definir metas e organizar ainda mais o mandato 2014 - 2017, a Fetamce realiza
encontro de dois dias onde planeja as ações sindicais neste período.
Considerando que apoiar a promoção da igualdade de oportunidades no serviço público
municipal é uma das principais missões da Federação, a entidade desenvolveu a iniciativa
“Serviço Público de Todas as Cores - Construindo a igualdade de oportunidades por meio
do combate { homofobia, ao racismo e { violência contra a mulher”, que teve por objetivo
realizar, juntos aos(as) servidores(as) e gestores(as) municipais, a discussão sobre a
homofobia, o racismo e a violência contra a mulher, ao mesmo tempo em que combatemos
estas formas de violência.
À época, além de realizar debates, atos e outras iniciativas nas 10 regiões do Ceará, a
Fetamce propôs uma plataforma com 10 compromissos do(a) gestor(a) público(a) e da
organização sindical com a promoção dos direitos humanos dos segmentos LGBT,
negros(as) e mulheres. Exemplo disso é que as ações focaram as regiões onde mais matam
mulheres, a exemplo da cidade do Crato, no Cariri, e onde mais são mais vitimados
homossexuais, no Vale do Jaguaribe, com atividade em Morada Nova.
Entre as estratégias que passam a ser desenvolvida, está a organização da entidade nos
espaços de construção do sindicalismo internacional dos servidores públicos. O que leva a
Fetamce a integrar os debates sobre a justiça fiscal propostos pela Internacional de
Serviços Públicos (ISP). A primeira discussão sobre o tema que a entidade cearense integra
é o que debate experiências e mecanismos de mudança das problemáticas de
representantes de vários países da América Latina. O evento foi realizado no Chile.
Dando continuidade à proposta iniciada em 2013, a Fetamce põe pela segunda vez um trio
elétrico na Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. Em sua 15ª edição, o evento foi de
encontro com um dos principais focos da Federação, que é contribuir para a construção de
uma sociedade mais justa, democrática, fraterna e sustentável. Na oportunidade, foi
difundida a campanha “Serviço Público de Todas As Cores”, que combate o racismo, a
violência contra a mulher e a homofobia.
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Dirigentes da Federação participaram ainda da Conferência Nacional de Educação,
realizada em novembro de 2014, que focou na pauta os desafios da educação, como a
melhoria do aprendizado, a discussão da escola de tempo integral e a valorização dos
professores e demais trabalhadores(as) da área.
Com o objetivo de articular a criação de instrumentos multilaterais de valorização das
centenas de milhares de assistentes em educação e cultura e auxiliares administrativos em
todo o mundo, a Fetamce participa de evento na Argentina, proposto pela ISP.
Também no campo da igualdade de oportunidades, a Federação se torna parceira do
Memórias de Baobá, evento realizado pela Universidade Federal do Ceará anualmente e
que trabalha a defesa do ensino das africanidades nas escolas, assim como o fortalecimento
do patrimônio social e cultural do povo afrobrasileiro. Em sua quinta edição, em 2014, o
evento também esteve na programação da Serviço Público de Todas as Cores.
E as tradicionais Jornada do Trabalho Decente e Marcha dos Servidores Municipais do
Ceará chegam, respectivamente, às suas quarta e quinta edição, trabalhando o mesmo
tema: “Não vão calar a nossa voz - Pelo Direito Humano à Liberdade Sindical e Trabalho
Digno”. Quatro mil pessoas participaram da passeata, que denunciou atos antissindicais e
condições indignas de trabalho, proferidos por gestores públicos nos municípios cearenses,
assim como reforçou o combate aos ataques aos direitos humanos e sociais do povo
brasileiro. Já a Jornada, realizada nos dia 11 e 12 de dezembro de 2014, no Auditório da
Faculdade Católica de Fortaleza, e aprofundou as bandeiras levantadas na marcha por
Direitos Humanos, pela Liberdade Sindical e pelo Trabalho Digno.
Ainda dentro dos eventos citados, a Federação lançou a Campanha Salarial Estadual 2015
dos Servidores Municipais, que teve como tema: “Eu quero mais direitos”. A iniciativa
cumpriu o propósito de aproximar ainda mais as demandas dos trabalhadores públicos da
sociedade e teve, entre outros destaques, a defesa da participação dos trabalhadores
públicos na discussão orçamentária local; de reajuste salarial com ganho real para todos;
fim da terceirização para atividades-fim; da instituição de pisos salariais - sobretudo o
cumprimento dos pisos regulamentados de professores, agentes de saúde e de endemias;
de planos de cargos e carreiras; e do fim do fator previdenciário.
2015: 25 ANOS DA FETAMCE
Chegamos a 2015, ano de aniversário de 25 anos da Fetamce. Para comemorar, a Federação
reforçou sua uma agenda, com uma programação especial durante todo o ano. Mas 2015
também foi um período de luta pela democracia, defesa da legalidade e de reforçar a pauta
dos trabalhadores, frente às tentativas de corte de direitos no Congresso Nacional.
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E em pleno mês de janeiro, os movimentos sindical e social do Ceará precisaram ir às ruas
para defender os direitos trabalhistas, ameaçados no contexto do novo mandato da
presidenta Dilma, que, diante da turbulência política, implantava uma política econômica
de ajuste fiscal. Sendo assim, foi realizado o Dia Nacional de Luta por Empregos e por
Direitos. A classe trabalhadora era contrária às duas Medidas Provisórias do Governo
Federal (MP 664 e MP 665) editadas na virada do ano, sem qualquer consulta ou discussão
prévia com a representação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras. O movimento
também defendia a legalidade e rechaçava a tese de impeachment.
Fetamce era também destaque na imprensa cearense ao realizar o acompanhamento dos
reajustes salariais dos servidores municipais do Ceará. Neste período, os professores
começavam a ter aumento e os jornais da Capital destacavam os números editados pela
entidade.
A Federação também conquistas vitórias judiciais, com destaque para o atendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF) de pedido de ingresso de intervenção assistencial em
processo - chamada de amicus curiae - de autoria da Fetamce, contra a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) nº 4.801 que questiona a Emenda Constitucional nº 63/10,
que trata do regime jurídico, piso salarial profissional nacional, Planos de Carreira e
atividades dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. A posição da
Fetamce era de defesa da carreira da categoria.
Dando força às lutas das mulheres, o movimento sindical do Ceará realizou agenda especial
durante o mês de março em alusão ao dia internacional da mulher. Em 2015, as
organizações filiadas à CUT Ceará, como a Fetamce e sindicatos de servidores, levam à
discussão o tema: “Trabalhadoras em Luta por Igualdade, Liberdade e Autonomia”.
Já em 13 de março, foi realizado o Dia Nacional de Luta da Classe Trabalhadora, em
Fortaleza. O ato reuniu representantes de centrais sindicais e movimentos sociais que
cobraram a reforma política e fizeram discursos em defesa da democracia e do resultado
eleitoral de 2014. Na oportunidade, a Federação estreou uma grande ferramenta de
comunicação que transformou e ampliou a visibilidade da luta sindical não só dos
servidores municipais do Ceará, mas de todas as forças progressistas do Estado: A TV
Fetamce. A primeira reportagem foi levada ao ar no 16 de março de 2015. Foi a criação de
espaço de comunicação com os servidores municipais, sindicatos e sociedade, que a partir
dali traria periodicamente reportagens sobre ações do movimento sindical dos
trabalhadores do Ceará.
A Fetamce lançou também neste período a terceira edição da Revista F, publicação
semestral impressa pela própria da Fetamce, que trouxe o debate sobre o projeto de Lei
que regulamenta a terceirização (Nº 4.330), em tramitação no Congresso Nacional. A
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manchete de capa j| alertava: “Neoescravismo - A precarização das relações de trabalho
através da terceirização”.
Fetamce participou em abril de 2015 da 11ª Conferência regional Interamericana da
Internacional de Serviços Públicos (ISP) - IAMRECON, que aconteceu na Cidade de México,
México. Além de aprofundar o debate sobre o modelo de organização das entidades de
servidores públicos nas Américas e de colocar o aprofundamento da pauta sobre igualdade
de oportunidades, o evento debateu bastante sobre a temática justiça fiscal, colocando esta
como um grande desafio do movimento dos trabalhadores em todo o mundo e um
verdadeiro pontapé para romper com o processo de desigualdade social que assola nações.
As discussões do IAMRECON foram o pontapé para a inclusão definitiva da temática justiça
fiscal nas lutas e projetos da Fetamce e da Confetam a partir daquele ano.
Houve espaço ainda para mobilizações em defesa da saúde, especialmente dos
trabalhadores, com a realização em todo o estado de atividades em alusão ao que se
chamou de “Dia S”. Em pleno dia mundial da saúde, Fetamce e sindicatos fortaleceram,
com seminários, rodas de conversa, atos e outras mobilizações, a agenda internacional e
pautaram questões relativas à defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) de qualidade e
universal.
Diante da turbulência e instabilidade política que só aumentava, gerando prejuízos
econômicos e ameaças de corte de direitos, a Fetamce mais uma vez integrou a agenda de
resistência dos trabalhadores e construiu conjuntamente com estes coletivos atos contra o
projeto de lei das terceirizações (PL 4.330) e a redução da maioridade penal e em defesa da
reforma política, do fim do financiamento privado de campanhas e pela taxação de grandes
fortunas. Em Fortaleza, a mobilização foi no Centro da capital.
No dia 28 de abril de 2015, a Fetamce comemorou 25 anos de criação. Desde o início do
ano, a entidade já preparava uma série de especiais para celebrar a marca. Com isso, nesta
data, a entidade lançou uma Linha do Tempo com a sua história. A ferramenta mostrou a
evolução da Fetamce, que surgiu em 1990 com sete sindicatos e em 2015 já reunia 146
entidades filiadas, representando um total de 156 cidades, ou seja, 85% dos 184
municípios do Ceará.
Também marcado pela conjuntura que só se acirrava, o primeiro de maio de 2015 voltou a
pautar a defesa dos direitos da classe trabalhadora, da democracia, da reforma política e a
luta contra o Projeto de Lei da terceirização. Centrais sindicais e movimentos populares do
campo e da cidade uniram-se no Dia do Trabalhador.
Já no dia 7 de maio aconteceu a grande celebração dos 25 anos de fundação da Fetamce,
com direito à sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará. O requerimento foi de
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autoria do deputado estadual Moisés Brás e contou com a presença de entidades nacionais
e internacionais, como a ISP e a CUT, que receberam homenagem por fazerem parte da
história da federação. Houve espaço ainda para prestar homenagem aos fundadores do
movimento Apromice, que foi um dos braços precursores dos sindicatos e da própria
Fetamce. Após a solenidade no Legislativo estadual, os sindicatos e demais convidados das
festividades seguiram para a "Noite Negra - Cantar para a Igualdade", evento que abriu o
espaço para a afirmação da igualdade racial no país por meio da canção e da cultura da
população negra. A festa contou com a participação de artistas negros locais, com o
repertório cheio de MPB, axé, samba rock, reggae e muito mais.
Para aprofundar a discussão das medidas provisórias (MP) 664 e 665, que travam de
mudanças na previdência e no sistema político, que tramitavam no Congresso Nacional, a
Fetamce reuniu os sindicatos filiados. Entre outros assuntos, as medidas determinavam
novas regras para acesso a benefícios previdenciários como o Abono Salarial, o Seguro
Desemprego e o Auxílio Doença. O processo de discussão e mobilização do movimento
sindical em todo o país acabou oportunizando o abrandamento das iniciativas congressuais
e do próprio governo federal.
E em junho aconteceu o Semin|rio “Redução da Maioridade Penal - Não!”, uma parceria
da Federação, da CUT-CE e do Levante Popular da Juventude. O objetivo do encontro era
contestar a proposta da queda na maioridade penal, assim como ampliar e qualificar o
debate sobre o tema, considerando as normativas da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e
do Adolescente). Mais uma demanda da resistência aos retrocessos que se desenhavam.
Como entidade encravada em todo o interior do Ceará, a Federação assumiu o
compromisso de debater a convivência sustentável com o Semiárido, em seminário
estadual. O evento colocou em discussão o conjunto de demandas para o aumento da
sustentabilidade ambiental, assim como as histórias de resistência, de lutas e de conquistas
dos que convivem com o semiárido, tratando, sobretudo, da necessidade de construção de
um modelo alternativo de sociedade, em uma crítica direta ao discurso de sustentabilidade
dentro do mundo capitalista.
A Fetamce foi parceira da Confederação dos Trabalhadores(as) no Serviço Público
Municipal (Confetam/CUT) em encontro que reuniu jovens sindicalistas de 11 estados, que
estiveram em Fortaleza no I Encontro Nacional da Juventude dos Municipais. A atividade
buscava discutir a conjuntura e planejar estratégias de atuação do segmento no movimento
sindical.
Os servidores municipais passaram com peso pelo Congresso Estadual da CUT. Os
trabalhadores municipais organizados em sindicatos de professores e servidores e na
Fetamce marcaram presença no evento. Cerca de 80 funcionários públicos foram delegados
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no CECUT. O ramo saiu fortalecido na organização da Central, ocupando espaços
estratégicos na organicidade da entidade.
Cumprindo papel de fiscalização, a Fetamce denunciou irregularidades nos conselhos do
Fundeb ao Ministério Público, depois de tonar pública as irregularidades encontradas em
(Cacs/Fundeb) de 40% dos municípios do Ceará, a Federação protocolou pedido de
investigação da questão na Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública
(PROCAP), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O objetivo com o documento
apresentado ao órgão de investigação é que seja averiguada a denúncia feita a partir de
dados fornecidos pelo FNDE. 74 possuem prefeituras possuíam problemas no cadastro dos
conselhos do Fundo.
Outro papel importante desempenhado neste período foi o fortalecimento de movimentos
reivindicatórios por direitos nas cidades, a exemplo do apoio à luta dos servidores
municipais de Iguatu, Várzea Alegre, Quixadá e Independência. A Fetamce, em caravana, foi
a estas cidades, levando não só dirigentes, mas a sua estrutura de comunicação.
A Federação apostou também na realização de oficinas para orientar sindicatos a
qualificaram as suas intervenções, prova disso foi a atividade que trouxe orientação sobre a
construção e sobre a revisão de Planos de Cargos e Carreiras de Servidores Municipais.
Houve ainda a oficina que oportunizou estratégias e fundamentos para a solicitação e
acompanhamento do registro sindical de base junto do Ministério do Trabalho. Uma
iniciativa que permitiu que dezenas de sindicatos filiados finalmente alcançassem a tão
esperada Carta Sindical. Outra Oficina Estadual realizada foi a que trouxe o tema: Redes
Sociais e Militância Sindical, com o objetivo de apresentar e instrumentalizar o uso de redes
sociais com objetivo de fortalecer a agenda de lutas dos servidores municipais do Ceará. E
também neste formato de discussão, a Fetamce preparou sua direção e o conselho diretor
para disseminarem o conteúdo propositivo da VI Marcha dos Servidores Municipais, que
trazia como tema: “Vire o jogo! É hora de justiça fiscal, desenvolvimento e investimento
público” e aconteceria em novembro daquele ano.
E o ramo continuou nas ruas contra o retrocesso neste ano, prova disso foi a decisão de
participar com peso da Marcha das Margaridas, tradicional evento das trabalhadoras do
campo realizado em Brasília, que contou com a presença de 30 representantes do Ceará.
Em agosto de 2015, por conta da necessidade constante de debate sobre as ameaças aos
direitos que estavam sendo plantadas no Congresso Nacional, a Fetamce criou mais um
instrumento de acompanhamento e engajamento dos servidores municipais, chamado de
“Observatório Fetamce - Controle Social e Acompanhamento de Políticas Públicas”. A partir
daí, foram mais continuamente acompanhadas as pautas nacionais e locais que atingem
diretamente a organização dos trabalhadores.
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Em agosto, os movimentos social e sindical voltaram às ruas por mais direitos, justiça e
democracia. Milhares de trabalhadores concentraram-se na Praça Clóvis Beviláqua e
saíram em caminhada, agregando comerciários e demais cidadãos em uma passeata que
tomou as ruas do Centro para reforçar em uma só voz: a classe trabalhadora não vai aceitar
golpe contra a democracia nem retrocessos nos direitos.
Em setembro, a Federação iniciou a série de encontros regionais preparatórios para a VI
Marcha dos Servidores Municipais - “Vire o jogo! É hora de justiça fiscal, desenvolvimento e
investimento público” e para a V Jornada do Trabalho Decente, que discutiria a “Gestão
Municipal e o Financiamento do Serviço Público”. Nas 10 regionais, as atividades pautaram
as temáticas e desenharam o prognóstico do número de participantes da atividade por cada
cidade presente. Além das regionais, foi montada uma verdadeira campanha de mídia, que
incluiu vídeos, cartazes, panfletos, redes sociais, memes e a criação de um hotsite da
campanha “Vire o Jogo”, que poderia ser acessado por meio do
link www.fetamce.org.br/vireojogo.
A Fetamce prestou apoio e integrou o I Encontro Estadual de Comunicação Popular. A
atividade teve como objetivo proporcionar a troca das experiências em mídia alternativa e
popular em todo Ceará para construir uma rede estadual de integração e apoio mútuo.
E chega o dia da 6ª edição da Marcha dos Servidores Municipais, que foi promovida pela
entidade no dia 11 de novembro. A Marcha reuniu mais de quatro mil pessoas nas ruas de
Fortaleza e ganhou repercussão gigantesca no Ceará, mas também em outros estados e
países, que ficaram atentos às discussões sobre justiça fiscal e desenvolvimento local como
pontapés da justiça social. Representantes de sindicatos internacionais participaram da
atividade.
A Jornada, que iniciou no mesmo dia seguinte à marcha e à audiência pública realizada no
dia da passeata na Assembleia Legislativa, também foi um evento internacional, com a
presença de representantes de sindicatos da América Latina filiados à Internacional de
Serviços Públicos (ISP). A quinta edição do encontro discutiu o tema: “Gestão Municipal e
Financiamento do Serviço Público”, dentro do conjunto de mobilizações da campanha
lançada: “Vire o Jogo – É hora de justiça fiscal, desenvolvimento e investimento público”. A
abertura do evento contou com uma conferência mundial que abordou as condições de
trabalho dos servidores pelo mundo. Rosa Pavanelli, Secretária Geral da ISP, participou, por
meio de vídeo, da atividade, que teve a participação também de representantes do Chile,
Argentina, Paraguai e Guatemala. Foi pautada também a necessidade de reação do
movimento sindical da América Latina frente ao avanço das forças conservadoras,
especialmente às vésperas das eleições municipais de 2016. Além de nomes do
sindicalismo latino, o evento recebeu dirigentes sindicais de 13 estados brasileiros –
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Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Goiás, Rondônia e Paraíba. As mesas
do encontro contaram ainda com discussões sobre justiça fiscal no Brasil e na América
Latina; alternativas de financiamento do serviço público; medidas de controle social, contra
a evasão fiscal e a corrupção; e propostas para as reformas estruturais que o Brasil precisa
fazer: tributária, política e dos meios de comunicação.
Dentro da Jornada, a entidade celebrou a luta das mulheres por emancipação, contra o
machismo e por equidade, através do que se chamou de Noite Cultural Feminista. A
atividade aconteceu no dia 12 de novembro de 2015 e contou com canções e apresentações
artísticas feitas por cantoras cearenses e dirigentes do ramo que levantaram a bandeira do
feminismo e da luta por nenhuma mulher a menos, na vida e no trabalho.
Seguindo a linha da marcha e da jornada, a Campanha Salarial Unificada 2016 foi lançada.
Em um cenário no qual prefeitos(as) usam o discurso da crise para negar direitos
trabalhistas, os(as) servidores(as) municipais apresentaram alternativas de financiamento
e desenvolvimento dos municípios. Foi implantado o mesmo tema "Vire o Jogo! É hora de
justiça fiscal, desenvolvimento e investimento público", que emplacou em todo o Brasil,
sendo incorporado também na Campanha Salarial Nacional da Confetam e federações
sindicais filiadas.
As bodas de prata da entidade máxima dos trabalhadores das prefeituras do Ceará contou
com muitos projetos especiais. Um deles foi o “Grandes Debates – Fetamce 25 anos”, que
trouxe as pautas conservadoras em discussão no Congresso Nacional; debate sobre o Plano
Nacional de Educação, identidade de gênero e orientação sexual; e as ameaças provocadas
pelo Ajuste Fiscal proposto pelo Governo Federal. Também está na lista de ações especiais
realizadas, a publicação de uma edição especial da Revista F, que colocou em evidência os
direitos de LGBTs, mulheres, negros e jovens, a realização de exposição fotográfica sobre as
lutas da entidade e parceiros, chamada de “Fetamce em movimento” e a produção de um
documentário jornalístico que conta os 25 anos da entidade, que foram lançados no dia 16
de dezembro de 2015. O vídeo trouxe a trajetória da entidade desde a sua fundação até
aquele ano, falando da montagem de associações e o derradeiro fortalecimento da
Federação. Pela primeira vez, um material contou toda a história da entidade, com dados
levantados em pesquisa oral e documental.
E, para fechar o ano de lutas e folguedos, a Federação realizou mais uma grande noite de
celebração e cultura, na grande festa de 25 anos, que homenageou todos os atores sociais
que integram a sua história. A Federação entregou placas comemorativas e de
reconhecimento aos funcionários e às assessorias do presente e do passado durante a
comemoração final, que foi realizada no dia 17 de dezembro de 2015.
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2016: CONTRA O GOLPE NA DEMOCRACIA E NOS DIREITOS
Logo no início do ano, a Fetamce e o Instituto Bárbara de Alencar (IBA) iniciaram em
janeiro o curso Academia de Líderes, que contou com três encontros presenciais e também
ações na modalidade de Ensino à Distância (EAD). A ideia do projeto era ampliar a
formação política de lideranças sindicais de organizações filiadas, ou seja, estimulando o
desenvolvimento das habilidades e comportamentos dos líderes, preparando o caminho
para a inovação e a criatividade no uso das novas ferramentas de gestão sindical. Além de
tudo isso, o curso possibilitou um mergulho vigoro em todo o processo histórico e filosófico
da luta de classes.
Em fevereiro, a Federação dá continuidade ao processo de acompanhamento das
negociações salariais nos municípios, notificando aqueles que já haviam negociando
reajustes e compartilhando com a imprensa.
Já no dia três de março, a Federação e os sindicatos filiados realizaram o Dia Nacional de
Lutas dos Servidores Municipais. Na data, os trabalhadores do setor fizeram atos,
manifestações, passeatas e paralisações que colocaram em evidência as demandas dos
trabalhadores que tentavam negociar direitos com as prefeituras dentro da Campanha
Salarial 2016. Só em Fortaleza, o dia de lutas reuniu cerca de mil servidores municipais e
também foram registrados atividades em todas as regiões do Ceará. Na oportunidade, uma
comissão formada pela Fetamce e pela Confetam, foi recebida por deputados na Assembleia
Legislativa do Ceará e apresentou documento com registro de violações sindicais.
Em março, o movimento sindical brasileiro, diante do ataque à democracia e aos direitos
dos trabalhadores, ameaçados pelo golpe jurídico-midiático e pela formação congressual
mais conservadora desde a Ditadura Militar, realizaram uma grande mobilização no dia 18,
em diferentes cidades do Brasil. Em Fortaleza, o ato contou com 50 mil pessoas, a maior
manifestação em anos.
A Federação participou entre os dias 14 e 16 de março da reunião do Comitê de Mulheres e
do Encontro do Comitê Nacional Coordenador da Internacional de Serviços Públicos (ISP)
Brasil. O coletivo de mulheres foi reativado e a entidade cearense está na composição.
Com a iminência de um rompimento democrático, os movimentos voltam às ruas no dia 31
de março, em passeata histórica da Jornada Nacional pela Democracia, que leva milhares às
ruas.
Fetamce reuniu os sindicatos filiados em plenária realizada em cinco de abril para debater
estratégias de ações conjuntas para a defesa da democracia. O encontro foi aberto pelo
lançamento estadual da cartilha "Violência contra as mulheres nos locais de trabalho:
denuncie, combata, pare!", elaborada pelo Comitê de Mulheres da Internacional dos
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Serviços Públicos (ISP/Brasil). O material foi construído de maneira colaborativa com
entidades filiadas à ISP.
Também neste período, a Fetamce participou de encontro que realizou a recomposição do
Comitê de Jovens da Internacional de Serviços Públicos (ISP) no Brasil, que passava a ter
assento da Federação.
A Fetamce dá continuidade ao processo de luta por registro sindical para os sindicatos
filiados e, juntamente com a Confetam, reúne-se com técnicos do Ministério do Trabalho
em Brasília. Logo após, em Fortaleza, a entidade lança um mutirão estadual que daria mais
celeridade à busca de obtenção deste registro por organizações sindicais de servidores
municipais.
E a Fetamce foi um dos braços mais fortes na resistência ao Golpe de Estado de 2016, que
afastou do poder, em abril, a presidenta Dilma Rousseff, levando à quebra da
institucionalidade democrática e estabelecendo um projeto de retirada de direitos sociais e
trabalhistas. Os movimentos sindical e social estiveram unidos em atos e acampamentos,
denunciando a situação e apelando para a Câmara que não cometesse esse crime de Estado.
Não teve jeito, mesmo com a resistência, os parlamentares afastaram, por 367 votos
favoráveis e 137 contrários, no dia 17 de abril de 2016, o prosseguimento no Senado
do processo de impeachment e o consequente afastamento da presidente Dilma. Michel
Temer assumia, logo após, o poder.
Novos Observatórios Fetamce são realizados no primeiro semestre de 2016 para debater
mais projetos legislativos que retiram direitos da classe trabalhadora, o verdadeiro pano de
fundo do golpe. Foi assim em relação ao PLP 257, que congela os investimento públicos por
20 anos, e as propostas do Programa Ponte para o Futuro, do governo Temer que nascia
naquele momento.
A resistência continuou. Era hora de pressionar o governo ilegítimo para evitar mais
prejuízos aos direitos. Foi assim que o ramo dos servidores municipais do Ceará, liderado
pela Fetamce, saiu às ruas, nos protestos. Em destaque, a primeira grande mobilização pósgolpe: Dia Nacional de Mobilização e Paralisação em defesa da democracia, dos direitos
sociais e pela saída do presidente interino Michel Temer (PMDB). Com o lema “Fora Temer,
Não ao Golpe e Nenhum Direito a Menos”, o movimento aconteceu em todo o Cear|. Em
Fortaleza, 10 mil pessoas foram às ruas.
Em 2016, a Fetamce dá outro passo no fortalecimento da renovação da luta sindical e lança
o Curso de Liderança Juvenil no Movimento Sindical (CLJ), que teve o objetivo de incentivar
a formação política da juventude e promover o surgimento de novas jovens lideranças no
âmbito dos sindicatos. Pioneiro no ramo, a formação contou com representantes das 10
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regiões do Estado. Todo o processo do curso foi de junho a dezembro de 2016 e cumpriu a
meta de ampliar o protagonismo dos jovens trabalhadores no movimento sindical.
No momento em que o presidente interino Michel Temer aponta que a proposta do
governo interino de idade mínima para aposentadoria deve ser de 70 anos para homens e
mulheres, a Federação convocou os servidores municipais e demais trabalhadores, em mais
uma edição de seu Observatório, para o seminário "Desmistificando o Déficit da
Previdência”. Na oportunidade, a entidade lançou cartilha que apresentava todos os riscos
e ameaças aos direitos contidos nas propostas de Temer e no Congresso. O texto do
material é do Dieese em parceria com o Sindicato dos Bancários de Brasília e foi reeditado
pela Fetamce.
A resistência ao golpe continuou em Brasília no dia 31 de agosto, quando os movimentos
foram para as proximidades do Senado Federal defender a democracia. Mas não teve jeito,
por 61 votos a 20, os senadores aprovaram o afastamento definitivo da presidente Dilma
Rousseff, tornando assim Temer definitivamente presidente. Estava concretizado o golpe e
a palavra de ordem era luta, haja vista que a agenda retrograda do novo governante já
mitigava as conquistas do povo trabalhador.
Também nesta linha de pressão contra os retrocessos, servidores vão a Brasília debater
desemprego, aposentadoria, discriminação e justiça fiscal. Com mais de 40 representantes
só do Ceará, os trabalhadores pressionaram Senadores e deputados federais contra as
medidas que restringem direitos.
Diante dessa conjuntura perversa, a VII Marcha dos Servidores Municipais foi lançada e
trouxe como tema justamente “Servidores em Luta – Contra o Desmonte dos Municípios e
dos Direitos”. A ideia era combater o desmonte das cidades em período eleitoral e também
se manifestar contra os projetos de lei que podem destruir as garantias dos funcionários
públicos e contra as reformas trabalhista e da previdência.
Seguido à apresentação da campanha de disseminação da marcha, com peças impressas,
visuais e audiovisuais, a entidade realizou uma verdadeira caravana às regionais do Ceará
para apresentar a temática e mobilizar os servidores para irem às ruas.
Paralelo a tudo isso, a Fetamce laçou a edição de 2016 da Plataforma dos Servidores para
as Eleições Municipais. O documento tem como título: “Por Democracia, Justiça e
Desenvolvimento nos Municípios Cearenses”. O objetivo era submeter o documento para
assinatura de candidatos a vereadores e a prefeitos de todo o Estado, para que se
comprometam com as propostas dos funcionários públicos das cidades.
Uma nova leva de protestos foi realizada nas ruas, nas redes e nos aeroportos do país para
evitar a aprovação do projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, que adota uma
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política de ajuste fiscal e controle de gasto, de redução do papel do Estado e estímulo à
privatização e, principalmente, de corte de direitos dos servidores públicos. As
mobilizações tiveram pico em agosto de 2016.
Com mais uma proposta golpista em curso, o Observatório Fetamce levantou o debate do
golpe por trás do golpe, que também atinge como uma bomba a educação pública
brasileira. A agenda política do governo Michel Temer havia lançado o Projeto de Emenda
Constitucional nº 241 (PEC 241), que impõe congelar o gasto público em termos reais por
20 anos, pondo fim aos ganhos reais e outras garantias.
E chega o dia sétima marcha da Fetamce, onde 10 mil trabalhadores tomaram as ruas do
Centro de Fortaleza na manhã de 16 de setembro. Nas ruas, o tema: “Servidores em Luta Contra o Desmonte dos Municípios e dos Direitos”. Mais tarde, no período da tarde, a
audiência pública promovida pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
da Assembleia Legislativa do Ceará, a Fetamce apresentou a proposta de criação do Comitê
Estadual Contra o Desmonte dos Municípios e dos Direitos, dentro da agenda da marcha
estadual.
Trabalhadores voltaram às no dia 22 de setembro contra a retirada de direitos importantes
da classe trabalhadora. Na mesma data, motivada pela Fetamce, a Assembleia Legislativa
voltou a discutir a temática trabalhista com audiência pública que debateu a PEC 241.
Já no dia 5 de outubro, o ramo dos Servidores Municipais do Brasil realizou o Dia Nacional
de Paralisação do Funcionalismo Público contra a aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 241, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos, entre
eles investimentos nas áreas de Educação e na Saúde.
Em dia 25 de outubro, novo ato de rua liderado pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem
Medo promoveram e unificaram forças contra a Proposta de Emenda Constitucional 241 e
em defesa dos direitos sociais. Os municipais mais uma vez deram peso à esta luta.
Logo após, a Federação participou do Encontro: “Violência de gênero: como avançar na
eliminação da violência de gênero nos serviços públicos”. A atividade foi realizada na
cidade de Florianópolis/SC e coordenada pelo Comité de Mulheres do Brasil e Cone Sul da
Internacional de Serviços Públicos – ISP.
Uma nova série de atividades nas 10 regionais da Fetamce colocou na rua a discussão sobre
previdência social e as fortes ameaças aos direitos previdenciários contidos na proposta de
reforma do Governo Golpista. Além de colocar a discussão da medida, os encontros
construíram a difusão da pauta a campanha salarial 2017, que seria lançada no fim do ano.
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Diante da difícil conjuntura e da necessidade de fortalecer e dar ânimo à luta, à jornada de
debates, à organização e ao aprimoramento da luta dos trabalhadores municipais realizada
pela Federação chegou à sua sexta edição em novembro de 2016. Foi a Jornada, realmente,
da Resistência, que reuniu intelectuais e militantes que sacudiram os servidores e deu
informações e energia para enfrentar o Estado de Exceção que vive o Brasil. Pela primeira
vez, este evento tradicional da Fetamce contou com a metodologia de oficinas. Um dos
principais objetivos do encontro foi planejar a luta em 2017, onde mais desafios seriam
colocados para a classe trabalhadora, diante da realidade de reformas e retrocessos
impulsionados por Temer e pelo Congresso anti-povo.
E a Fetamce apresentou experiências em Justiça Fiscal no Comitê de Jovens da ISP, que
nesta edição debateu o tema Justiça Fiscal. A organização cearense levou para o grupo os
resultados exitosos da mega campanha Vire o Jogo. Também participou do Encontro do
Comitê LGBT da Internacional, onde se apresentaram as boas práticas dos servidores
municipais do Ceará, através da Fetamce e sindicatos.
Fetamce bota seu trio e leva caravana de servidores para a 17º Parada pela Diversidade
Sexual do Ceará. A passeata colocou a luta contra o preconceito e por igualdade de
oportunidades na ordem do dia, tendo em vista que o Brasil amarga o preço da intolerância
e lidera o ranking de violência contra homossexuais no mundo.
E a luta sindical foi atravessada pela dor da partida de dois importantes companheiros de
luta. A inesperada morte da presidente do Sindicato do Sindicato de Servidores de Guaiuba,
Maria das Graças da Silva (Ciete), e o doloroso adoecimento seguido de falecimento do
presidente do Sindicato dos Servidores de Catunda, Raimundo Nonato Gonçalves de Sousa,
fizeram o movimento sindical brasileiro entrar em luto. A despedida de ambos foi recheada
de homenagens e o histórico de luta dos companheiros será levado como bandeiras pelo
ramo dos servidores municipais do Ceará.
Mais adiante, a Fetamce participou de Seminário Internacional sobre Negociação Coletiva
no Setor Público. O evento aponta a necessidade de aprimorar e assegurar a eficácia dos
instrumentos constitucionais que estes servidores têm à sua disposição para a defesa de
seus direitos, dentre os quais certamente está a negociação coletiva de suas condições
salariais e de trabalho.
Ainda em novembro, mês da Consciência Negra, a Fetamce realizou debates nos
municípios, passando pelas regionais do Ceará. Os eventos mostraram a necessidade de
resistir e evidenciou quem são os mais atingidos com a retirada de direitos, duramente
atacados no Governo Temer.
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A federação também foi parceira de ato na Praia de Iracema que pediu fim do racismo e do
genocídio de jovens.
A Fetamce integrou mesa de debates sobre o trabalho infantil em encontro internacional
realizado pela OIT em Fortaleza. Na oportunidade, a Federação representou a Internacional
de Serviços Públicos (ISP), da qual é filiada.
E a Campanha salarial 2017 foi lançada no fim do ano, levando para a sociedade o slogan:
“Resistir e Lutar - Por municípios mais justos para todos(as)”. A proposta foi apresentada
pela Federação em audiência pública transmitida para todo o Estado pela Assembleia
Legislativa do Ceará. A iniciativa tem o objetivo de enfrentar a tentativa de retirada de
direitos nos planos federal, estadual e municipal e propõe que é hora de gritar em alto e
bom som: nenhum direito a menos, nenhum passo atrás.
E o ano de 2016 encerra-se com a realização do Seminário de Igualdade de Oportunidades
no Serviço Público, que montou os coletivos de raça, juventude, mulheres e de pessoas
LGBTs. Os grupos vão articular ações conjuntas e para os grupos específicos dentro da luta
sindical dos servidores municipais.
2017: RESISTIR E LUTAR PELO BRASIL E PELOS BRASILEIROS
Em 2017, a conjuntura continua desafiadora, com o aprofundamento da crise política e
econômica, a Fetamce realiza levantamento sobre atraso de salários de servidores durante
os dois primeiros meses do ano. Diante do processo de desmonte pós-eleições, muitos
trabalhadores não haviam recebido até fevereiro os proventos de novembro e dezembro do
ano anterior.
Também no início do ano, a Fetamce lançava parecer elaborado pela subseção do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) na Fetamce sobre
as portarias que tratavam da Lei do Piso Salarial do Magistério e mudanças nos recursos
vindo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb).
E neste primeiro semestre de 2017, a luta central é resistir às reformas trabalhista e da
previdência, assim como à lei das terceirizações.
Diante disso, a Fetamce realizou uma nova série de encontros regionais de organização
sindical, que aprofundaram o debate conjuntural e reforçaram a luta das campanhas
salariais municipais, que estão sendo mais duras em 2017.
Em paralelo, servidores municipais de todo o estado, em parceria com outras categorias,
construíram uma serie de audiências públicas nas Câmaras Municipais do interior para
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debater a reforma previdenciária e seus prejuízos ao povo trabalhador. Dentro desta
iniciativa, diversos legislativos municipais, por sugestão dos sindicatos e dirigentes da
Fetamce, aprovaram moções contra as reformas trabalhista e providenciaria, que foram
enviadas para o Congresso Nacional e o Governo Federal, provando que o povo cearense é
completamente contra a estas medidas.
A Fetamce realizou encontros para debater a conjuntura, com duas edições do
Observatório, e levou os municipais para as ruas nos atos contra as reformas de 8M
(Parada Brasileira de Mulheres), 15M (Dia Nacional de Paralisação) e 31 de março (Dia
Nacional de lutas contra as reformas e esquenta para a greve geral). As últimas atividades,
dos dias 15 e 31, contaram com atos municipais. Mais de 40 cidades pararam junto com a
Capital.
Em paralelo, a Fetamce deu suporte e integrou a Jornada de Debates do Dieese, realizada
no Ceará, que debateu também a PEC da Reforma da Previdência. Diversos dirigentes
apontaram no encontro a visão dos servidores sobre o texto de Temer e do relator da
medida na Câmara dos Deputados.
E para dar suporte às difíceis negociações salariais em 2017, a Federação, por meio da
subseção do Dieese, realizou estudos sobre folha de pagamento, receitas municipais e
impacto de índices de reajustes dos servidores para diversos municípios, tendo em vista
dar instrumentos para facilitar o processo de discussão da campanha salarial dos
sindicatos. Foram mais de 50 análises, que refletiram no avanço dos debates em grande
parte deste universo de atendimento.
A Fetamce e sindicatos participam do Curso Realidade Brasileira Ceará, que propõe estudo
com conteúdo social, cultural, econômico e político do Brasil a partir dos grandes
pensadores brasileiros, como Paulo Freire. Realizado pela CUT, em parceria com o
Movimento Consulta Popular, Levante Popular da Juventude e Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB)
A Federação também integrou o encontro da Escola Sindical de Jovens da ISP realizado no
Chile. Atividade reuniu representantes da juventude das Sub-regiões Andina: Brasil,
América Central, México e República Dominicana; e Cone Sul, que durante dois dias
debateram não só sobre as políticas da ISP e a política dos movimentos sindicais
internacionais da América Latina e Suécia, mas conheceram ainda as estratégias de
campanha em defesa dos serviços públicos de qualidade da Internacional, incluindo o
comércio, a justiça fiscal, alternativas à privatização, igualdade de gênero e trabalho
decente.
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E a Fetamce coordenou o maior movimento de rua conjunto da história do movimento
sindical do ramo no Ceará, que se mobilizou em peso para a Greve Geral da classe
trabalhadora contra as reformas trabalhista e da previdência. No dia 28 de abril, essa luta
se concretizou com mais de 76 cidades com atos que levaram milhares às ruas, assim como
em Fortaleza, que reuniu 100 mil pessoas. No total, estima-se que 500 mil trabalhadores
cruzaram os braços no Ceará.
E no dia do trabalhador, onde a palavra de ordem permanece a resistência, servidores
municipais saíram às ruas nas principais cidades do Estado e em Fortaleza. Na capital, 20
mil pessoas percorreram a Av. Beira Mar. O 1º de maio foi de grandes protestos contra a
agenda de retrocessos do governo ilegítimo de Michel Temer.
Por fim, em abril de 2017, a Internacional de Serviços Públicos, em parceria com a
Federação, realizou em Fortaleza o Encontro do Coletivo de Juventude da ISP Brasil. Além
de fazer parte do grupo, a entidade cearense oportunizou e ajudou no custeio do evento e
colocou suas assessorias jurídica e de imprensa, na programação de debates, ajudando a
planejar as ações do coletivo para o próximo período.
Ao final deste mandato, a Fetamce chega à marca de 153 sindicatos filiados, que
representam um universo de 160 municípios. Sendo assim, das 184 cidades do Ceará,
somente 10 não têm sindicato, outros seis sindicatos municipais estão desfilados da
Federação, cinco nunca foram filiados à Fetamce e três entidades estão sem atividade e
completamente desarticuladas.
E chegamos juntos e assim continuaremos: Servidoras, Servidores, campo e cidade, interior
e capital, jovens, adultos e idosos. Mulheres e homens. Negros, indígenas, brancos, Lésbicas,
gays, bissexuais, travestis, transexuais, heterossexuais, pessoas com deficiência. Um
mandato sindical feito a muitas mãos, corações e mentes. Uma construção coletiva, em
articulação com parceiros e movimentos sociais.

PLANO DE LUTAS
Eixo 01 - Democracia Política
 Construir um amplo campo de alianças para o enfrentamento aos governos de
cunho golpista, como o de Michel Temer, e se colocar em marcha um plano de ação
para enfrentar, desde já, os ataques do governo e do Congresso;
 Barrar as reformas trabalhista e previdenciária, as terceirizações, as privatizações, o
ajuste fiscal, a repressão às nossas lutas, a criminalização dos ativistas e
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movimentos sociais, e reestabelecer o regime democrático no Brasil com eleições
livres e diretas;
Lutar pela independência política dos trabalhadores, rejeitando o uso da classe
trabalhadora como massa de manobra para políticos e os partidos comprometidos
com a manutenção da atual ordem econômica, social e política;
Realizar o debate sobre a necessidade de emancipação das massas populares junto
aos trabalhadores do ramo e das demais categorias e movimentos sociais;
Construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam nas organizações de
base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas maiorias;
Fortalecer a organização sindical do ramo em uma estrutura interna democrática,
apoiada em decisões coletivas e cuja direção e programa sejam decididos em suas
bases;
Lutar pela extinção de todos os mecanismos ditatoriais que reprimem e ameaçam a
maioria da sociedade;
Batalhar por todas as liberdades civis, para garantir, efetivamente, os direitos dos
cidadãos e pela democratização da sociedade em todos os níveis;
Defender a liberdade de organização e manifestação, onde o direito de greve seja
completamente regulamentado e resguardado;
Lutar pela modificação da legislação trabalhista para desatrelar sindicatos e
associações profissionais do Ministério do Trabalho;
Lutar por sindicatos independentes do Estado, como também dos próprios partidos
políticos;
Resistir contra o Estado de Exceção que está instalado no Brasil pós-golpe, onde
movimentos sociais e sindicais são submetidos a um clima de suspeição e controle
policial, e onde as organizações populares são alvo permanente da repressão
policial e patronal;
Batalhar para que as riquezas naturais, que até hoje só têm servido aos interesses do
grande capital nacional e internacional, sejam postas a serviço do bem estar da
coletividade;
Lutar pela eleição de representantes políticos que expressem uma real
representação popular, para que se efetive o poder de decisão dos trabalhadores
sobre a economia e os demais níveis da sociedade;
Fazer valer a tese de que o país só será efetivamente independente quando o Estado
for dirigido pelas massas trabalhadoras. É preciso que o Estado se torne a expressão
da sociedade;
Realizar uma política democrática, do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no
plano econômico quanto no plano social;
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 Defender das fundações e empresas públicas contra qualquer tentativa de avanços e
privatizações que visem fortalecer o Estado Mínimo;
 Resistir e lutar pela universalização e manutenção dos serviços públicos de saúde,
educação, assistência e previdência para todos os trabalhadores;
 Apresentar a pauta dos trabalhadores na Plataforma dos Servidores para as Eleições
Municipais, que está fincado nos eixos: Relações de Trabalho, Democracia, Justiça e
Desenvolvimento;
 Conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade igualitária,
onde não haja explorados nem exploradores;
 Promover formação sindical, visando alinhar conhecimentos sobre história, lutas,
papel dos sindicatos e sindicalistas;
 Unir os trabalhadores, as juventudes, as mulheres, os negros, a comunidade LGBT,
as pessoas com deficiência e todo homem e mulher oprimido e explorado na luta
pelos nossos direitos;
 Fortalecer a luta pela instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte Popular,
Exclusiva e Soberana da reforma política;
 Lutar pela criação de mecanismos para a democratização do Poder Judiciário;
 Exigir a institucionalização do caráter deliberativo das Conferências de políticas
públicas e dos Conselhos Nacionais.
Eixo 2 - Democracia Econômica
 Dar continuidade à Campanha pela Justiça Fiscal, denunciando, entre outras coisa, as
desigualdades na cobrança de impostos no Brasil. Além disso, o objetivo é ampliar o
entendimento deste tema e promovendo a luta para uma completa reforma
tributária apontada para a justiça social;
 Exigir do governo federal a atualização da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF), isentando do imposto de renda os trabalhadores que recebem até três
salários mínimos e novas alíquotas para as faixas salariais, com base nos estudos do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese);
 Afirmar o papel e obrigação dos governos (federal, estaduais e municipais) de
implementar políticas fiscais progressivas e distributivas;
 Lutar pela taxação progressiva das grandes fortunas e das heranças;
 Efetiva tributação sobre a renda e o patrimônio, respeitando o princípio
constitucional da capacidade contributiva, garantindo assim que se cobre menos de
quem ganha menos e mais de quem ganha mais;
 Batalhar pela ampliação da tributação sobre grandes propriedades, lucros e ganhos
do capital de maneira a favorecer a produção frente aos ganhos financeiros;
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 Lutar pela expansão da isenção dos impostos da cesta básica de consumo popular;
 Cobrar as contrapartidas sociais e trabalhistas aos incentivos fiscais e tributários;
 Lutar pela reestruturação e fortalecimento de órgãos destinados ao combate à
sonegação e à corrupção;
 Defender medidas de transparência nas finanças públicas;
 Combater a guerra fiscal e os benefícios a sonegadores que reduzem os impostos e
refletem na diminuição dos investimentos nas políticas públicas;
 Lutar para que as regras tributárias alcancem a indústria e o agronegócio;
 Estimular a geração de riqueza a partir das potencialidades naturais, culturais e
sociais dos municípios;
 Desenvolver competências locais para captação de recursos em fundos públicos;
 Apoiar o cooperativismo de crédito e as instituições de micro-finanças;
 Debater sobre critérios de tributação e isenção tributária de entidades filantrópicas,
igrejas, ONGs com a finalidade de dar maior transparência na execução das políticas
públicas e sociais;
 Lutar pela revogação da Lei Kandir que torna imune a tributação de produtos
semielaborados exportados, incentivando a exportação de commodities em
detrimento de manufaturas;
 Lutar pela reforma urbana e expropriação das áreas ocupadas para fins de moradia,
dando suporte às políticas públicas sociais, educação, saúde, saneamento,
segurança, etc., para as ocupações urbanas;
 Lutar por um modelo de cidade economicamente sustentável, fisicamente
organizada, socialmente e justa, institucionalmente democrática e participativa;
 Defender a instituição de uma política habitacional de interesse social que estimule
que a terra tenha valor de uso;
 Defender de forma irrestrita a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura
familiar, como forma de garantir direitos e qualidade de vida e trabalho aos povos
do campo, das florestas e das águas, superando as desigualdades e consolidando a
democracia em nosso País;
 Lutar pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública Brasileira, para que todas as
ilegalidades e ilegitimidades possam ser segregadas e devidamente repudiadas;
 Lutar pela revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal e o fim da política do
superávit primário que estrangulam os investimentos nos serviços públicos e na
valorização dos servidores, bem como a criação de uma comissão especial para fazer
uma auditoria nas dívidas interna e externa;
 Lutar pela redução imediata da taxa básica de juros no país e enfrentar os pilares
macroeconômicos neoliberais que ainda persistem na política econômica nacional,

51

tais como o superávit primário, alguns pontos da lei de responsabilidade fiscal e o
controle da inflação pela elevação da taxa básica de juros;
 Pressionar pela derrubada dos juros, controle das remessas de lucros das
multinacionais, centralização cambial e estabelecer câmbios múltiplos para
combater as importações predatórias à indústria nacional, e pelo fim do superávit
primário;
 Realizar anualmente oficinas de formação em finanças e orçamento público, de
forma a instrumentalizar o conhecimento sobre as pautas econômicas em processos
de negociação e luta sindical.
Eixo 3 - Comunicação, Organização e Mobilização Social
3.1 - Comunicação
 Lutar por Marco Regulatório das Comunicações no Brasil, validando, especialmente,
por meio de leis complementares, os artigos 5, 21, 220, 221, 222 e 223 da
Constituição Federal Brasileira, que tratam da comunicação eletrônica - canais
abertos de TV e rádio, TV por assinatura e TV de internet, de forma a democratizar o
acesso às mídias e combater o oligopólio da grande mídia brasileira e a manipulação
da informação no país;
 Lutar para a estruturação no país do Sistema Público de Comunicação, para canais
públicos e comunitários, equivalente a 33% de todo o espaço de radiodifusão do
país, e garantir que os canais públicos não comunitários cheguem a pelo menos 80%
das cidades brasileiras;
 Batalhar pela criação do Fundo Nacional de Comunicação Pública, para financiar o
Sistema Público de Comunicação;
 Lutar pela completa estruturação da rede de comunicação popular do Ceará, como
forma de enfrentar a disputa da hegemonia social e que possa integrar todos os
meios de comunicação alternativos;
 Instituir em toda a produção em comunicação do ramo no Ceará o contraponto ao
discurso da grande mídia monopolista, que impõe uma leitura dos acontecimentos
políticos contrária aos interesses populares e nacionais;
 Fortalecer a TV Fetamce, a TV Democracia e a Revista F, como instrumentos de
visibilidade das lutas e de disputa da opinião pública;
 Estruturar estúdio e equipamento de edição de som e imagens que permitam a
produção de comunicação audiovisual para TV, rádio e web na sede da Fetamce;
 Fortalecer o processo formativo, por meio de cursos, oficinas e encontros sobre
comunicação, de forma instrumentalizar os sindicatos para o uso dessas
ferramentas;
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 Construir parcerias de forma a montar uma rede de rádios comunitárias no interior
do estado para difundir informações da luta sindical e dos direitos;
 Fortalecer o Portal Fetamce como fonte de notícias dos servidores municipais e
oferecer esta plataforma, por meio de parceria, para os sindicatos filiados. O
objetivo é que estas organizações sindicais de base possam ter sites informativos a
custo inferior ao mercado e fortaleçam seus instrumentos de comunicação digital;
 Defender a profissionalização da comunicação das entidades sindicais de base, de
forma a aumentar a produção de informações, difundir conteúdos de qualidade, com
ética, apuração e correta estruturação dos fatos;
 Utilizar a comunicação da Fetamce como uma ferramenta de luta pela democracia e
contra a retirada de direitos, apostando, sobretudo, no dialogo com a sociedade em
geral, colocando assim as pautas dos trabalhadores no cenário midiático e nos
diversos espaços de poder.
3.2 – Organização
 Fomentar que os sindicatos de servidores municipais realizem campanhas de
sindicalização com forte penetração nos locais de trabalho, destacando o papel do
sindicato e a importância do fortalecimento da luta por direitos;
 Realizar novos mutirões com o objetivo de organizar os sindicatos para dar entrada
no requerimento de registro sindical, assim como acompanhar a obtenção dos
documentos;
 Realizar oficinas regionais formativas sobre gestão sindical;
 Estimular os sindicatos a organizarem as representações por locais de trabalho;
 Realizar nas regionais encontros periódicos com temas que visem o fortalecimento
das lutas do ramo;
 Fomentar processos de transparência e acesso à informação nos sindicatos;
 Debater com o conjunto do movimento sindical a reforma sindical e uma nova
proposta de organização sindical de todas as instâncias do sindicalismo.
3.3 - Mobilização Social
 Fortalecer as ações unificadas junto aos movimentos sindical e social, assim como as
frentes de luta pela Democracia e Direitos;
 Estimular medidas de participação e controle social;
 Dar continuidade e ampliar a participação de trabalhadores nas Marchas anuais dos
servidores municipais realizadas pela Fetamce, com vistas a fortalecer a unidade
das ações entorno das lutas mais relevantes dos trabalhadores do serviço público
municipal e os demais trabalhadores;
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 Desenvolver ações de solidariedade às lutas de todos os segmentos oprimidos da
sociedade, fomentando a unidade classista em nome da completa transformação
social e superação das desigualdades;
 Formar núcleos de base popular em cada município, com o objetivo de constituir
espaços de resistência em luta contra o desmonte dos direitos;
 Instrumentalizar o Observatório Fetamce como meio de subsidiar os debates
relevantes para a classe trabalhadora na conjuntura atual;
 Continuar as Caravanas pela Democracia, como um instrumento de provocação de
debates e estímulo a organização de resistência local;
 Lutar pela regulamentação da Convenção 151 da OIT, que trata da negociação
coletiva servidores públicos;
 Promover ações que fortaleçam a solidariedade entre os sindicatos, de forma que os
maiores ajudem os menores;
 Garantir anualmente a realização da Jornada da Fetamce, como uma forma de
aprofundamento de temas relevantes para a categoria com de articulação da
arrojamento das lutas dos servidores municipais.
Eixo 4 - Igualdade de Oportunidades
 Comprometer-se com o respeito e a promoção dos direitos de negros, negras,
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, jovens e pessoas com deficiência,
além de combater a violência contra a mulher;
 Lutar por políticas e práticas de não discriminação nos mecanismos de seleção
pública;
 Defender a adoção de metas de inclusão para LGBT, negros(as), mulheres, jovens e
pessoas com deficiência;
 Capacitar profissionais e intensificar temas de identidade racial, gênero, geração,
orientação sexual e pessoas com deficiência em censos e pesquisas;
 Realizar atividades para o desenvolvimento da carreira de LGBT, negros(as),
mulheres, jovens e pessoas com deficiência;
 Articular o movimento sindical dos servidores públicos com outras organizações de
Direitos Humanos e de defesa de grupos oprimidos;
 Lutar pela promoção de ambientes respeitosos, seguros e saudáveis para as pessoas
negras, LGBT, jovens, pessoas com deficiência e do gênero feminino;
 Lutar pela criação de política de não discriminação e medidas de responsabilização
para quem pratique racismo, homofobia, preconceito geracional e contra pessoas
com deficiência e ações misóginas;
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 Sensibilizar e educar para o respeito aos direitos de negros e negras, LGBT,
mulheres, jovens e pessoas com deficiência e lutar para que o serviço público trate
do tema na agenda de educação do local de trabalho;
 Promover o respeito aos direitos de negros e negras, LGBT, mulheres, jovens e
pessoas com deficiência na comunicação e marketing;
 Promover respeito aos direitos de negros e negras, LGBT, mulheres, jovens e
pessoas com deficiência no planejamento de produtos, serviços e atendimento à
sociedade;
 Promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas dos segmentos negro,
LGBT, mulher, jovem e pessoa com deficiência;
 Promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas negros e negras, LGBT,
mulheres, jovens e com deficiência;
 Promover e apoiar ações em prol dos direitos de negros e negras, LGBT, mulheres,
jovens e pessoas com deficiência na sociedade, como ao fortalecer a participação na
ação social e/ou comunitária da organização e realizar ou apoiar eventos que
promovam os direitos LGBT, de negros(as) e mulheres na sociedade, a exemplo das
atividades do dia intencional da mulher, a Parada da Diversidade Sexual, dia
nacional da pessoa com deficiência, dia mundial da juventude e o dia da consciência
negra;
 Lutar pela inclusão do debate sobre as questões relacionadas à identidade racial,
gênero, pessoas com deficiência, representação juvenil e diversidade sexual na
escola;
 Incluir as cláusulas de igualdade de oportunidades nas mesas de negociações e
promover ações para ampliar a participação dos diversos segmentos nos espaços de
trabalho;
 Fortalecer a agenda das políticas para negros e negras, LGBT, mulheres, jovens e
pessoas com deficiência na Fetamce e em outros espaços sindicais e sociais;
 Rejeitar todo e qualquer tipo de retrocesso nos direitos humanos, sociais e
trabalhistas defendidos pelo modelo capitalista;
 Garantir no orçamento sindical ações e projetos com recorte de gênero, raça,
juventude, deficiência e contra a discriminação;
 Incluir no espaço das organizações sindicais o debate e encaminhamentos de temas
como migrações, tráfico humano e grandes eventos;
 Fomentar a criação de secretarias de gênero, raça, juventude, políticas sociais e de
trabalhadores com deficiência nas estruturas sindicais;
 Estimular premiação a entidades filiadas por iniciativas de prática sindical que
visem desconstruir toda forma de preconceitos de gênero, geracional, étnico-racial,
pessoas de deficiência;
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 Lutar pelo fim do turismo sexual, do tráfico de pessoas e da exploração sexual de
mulheres e crianças, através de uma política de Estado com critérios de caráter
coercitivo e punitivo;
 Combater o trabalho infantil e lutar contra a PEC 18, que reduz a idade de ingresso
no mercado de trabalho para 14 anos;
 Lutar pela eliminação do trabalho e análogo à escravidão e defender a
regulamentação da PEC do Trabalho Escravo;
 Elaborar e lutar pela aprovação de um Projeto de Lei de licença compartilhada de
180 dias para a mãe e, na sequência, 180 dias para o pai, incluindo as uniões
homoafetivas;
 Lutar contra a onda conservadora que se instalou no país, impulsionada pela
bancada fundamentalista no Congresso Nacional;
 Lutar pelos direitos dos povos indígenas e populações tradicionais.
4.1 – LGBT
 Lutar pela criminalização da LGBTfobia, em parceria com os demais movimentos
sindical e social, com vistas a tornar a prática de preconceito contra homossexuais
em crime de ódio, como o racismo e a violência contra a mulher são hoje
reconhecidos;
 Lutar pela implementação da Política Nacional à População LGBT na saúde,
incluindo o processo transexualizador;
 Lutar pela garantia das políticas de prevenção e tratamento para HIV/AIDS;
 Realizar parceria com movimentos sociais que lutam em defesa dos diretos das
pessoas LGBT;
 Estimular os sindicatos a organizar espaços de debates e participação dos
servidores e servidoras LGBT;
 Ficar vigilantes e denunciar qualquer iniciativa nas três esferas do poder que
venham discriminar ou retirar diretos da população LGBT;
 Lutar por uma educação que considere a diversidade de gênero e de orientação
sexual, na construção de uma escola sem homofobia;
 Fortalecer a luta para que o Brasil seja condenado por excluir dos planos de
educação o respeito à diversidade de gênero e orientação sexual;
 Lutar por políticas municipais de adoção do nome social;
 Em localidades com regime próprio de previdência, lutar para o reconhecimento da
união civil homoafetiva.
4.2 – Mulheres
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 Incentivar a promoção de discussões sobre direitos sexuais e reprodutivos de saúde
reprodutiva;
 Lutar por creche pública, gratuita e de qualidade, como garantia dos direitos das
crianças e autonomia das mulheres;
 Lutar pela adequação da linguagem de gênero e raça nas pesquisas sociais e
institucionais, bem como, nos documentos oficiais dos sindicatos;
 Estimular e criar campanhas específicas de combate à violência, ao assédio moral, ao
assédio sexual contra as mulheres nos locais de trabalho e incentivar a denuncia de
violência, do assédio moral e do assédio sexual nos locais de trabalho criando
espaços de ouvidoria no sindicato;
 Mapear os equipamentos de atendimento a mulher no município e ocupar os
espaços de controle social das políticas sociais, especialmente por meio do
fortalecimento dos conselhos, fóruns, frentes;
 Lutar pela universalização dos direitos das mulheres à Saúde Pública e a
implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher;
 Debater os direitos sexuais e reprodutivos com homens e mulheres dividindo
igualmente a responsabilidade pela reprodução em nossa sociedade;
 Ampliar o debate sobre os novos arranjos familiares.
4.3 – Juventude
 Lutar pelo protagonismo e pela valorização do jovem no movimento sindical;
 Lutar para garantir a qualidade do ambiente de trabalho, e combater a exploração
da mão de obra juvenil;
 Fortalecer o relacionamento da juventude dos servidores municipais com
organizações de jovens e movimento juvenis, assim como nos coletivos nacionais e
internacionais de juventude sindical;
 Criar oportunidade da juventude na base e no sindicato contribuir para as decisões
da luta dos trabalhadores;
 Estimular as entidades filiadas a criar espaços de participação e atração da
juventude;
 Realizar periodicamente o Curso de Liderança Juvenil no Movimento Sindical;
 Estimular a realização de ações sindicais que busquem atrair a participação da
juventude trabalhadora do serviço público municipal para a luta sindical;
 Cobrar o cumprimento do Estatuto da Juventude;
 Avançar em questões caras à juventude, como o direito à cidade por meio de
políticas integradas nas áreas de educação, cultura e mobilidade urbana;
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 Lutar contra a redução e a retirada das políticas públicas de inclusão da juventude
como o Prouni, FIES, Ciências sem fronteira, cortes nas verbas das universidades
públicas e bolsas de estudantes;
 Fortalecer as lutas contra a redução da maioridade penal;
 Fortalecer a luta contra o extermínio a juventude, especialmente a negra;
 Combater a marginalização da juventude negra e pobre, principalmente;
 Fortalecer a luta contra a exploração sexual crianças, adolescentes e jovens.
4.4 – Negros e Negras
 Construir programa de formação permanente para difusão da história e cultura
afro-brasileira, levando esta meta para a estrutura sindical e também para as mesas
de negociação;
 Lutar pela garantia das cotas raciais nos concursos públicos;
 Realizar campanhas de divulgação das leis que visam à promoção da igualdade
racial;
 Combater a informalidade no trabalho e em especial aos seguimentos mais
vulneráveis à exploração no mundo do trabalho: a Juventude negra e as mulheres
negras;
 Lutar pela garantia de instrumentos de denúncia de processos de interiorização de
negros e negras no mercado de trabalho e no serviço público;
 Realizar periodicamente encontros que busquem aprofundar o debate sobre a
igualdade racial;
 Defender a assinatura e a ratificação da Convenção Interamericana Contra o
Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância (A-68) e da
Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância (A69), ambas da Organização dos Estados Americanos (OEA);
 Lutar pela liberdade religiosa e a laicidade do Estado e suas instituições.
4.5 – Pessoas com Deficiência
 Incorporar à luta sindical as bandeiras de lutas das pessoas com deficiência;
 Estimular debates que busquem a superação de preconceitos contra as pessoas com
deficiência;
 Promover espaços de debate que ajude na divulgação do estatuto das pessoas com
deficiência;
 Atuar com vigilância ao cumprimento das cotas nos concursos públicos destinadas
às pessoas com deficiência;
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 Estimular os sindicatos a adaptar seus espaços físicos, com respeito a acessibilidade,
facilitando o deslocamento de pessoas com dificuldades de locomoção;
 Lutar por espaços públicos com acessibilidade;
 Realizar encontros que estimulem a participação de pessoas com deficiência.
Eixo 05 - Serviços Públicos: Saúde, Educação, Assistência Social e Previdência
 Lutar pela derrubada da Emenda Constitucional 95 (conhecida como PEC 55) que
congela os investimentos públicos por 20 anos entre outras ações que reduzem a
função social do estado brasileiro;
 Lutar contra a implementação da terceirização de forma irrestrita, que para os
serviços públicos será extremamente maléfica, retirando recursos públicos
desviados para empresas privadas, retira direitos da classe trabalhadora e acaba
com concursos públicos;
 Lutar pelo direito à cidade, Saúde e Educação de Qualidade;
 Lutar pela implementação de política de formação continuada para todos os
trabalhadores e trabalhadoras no serviço público;
 Lutar por concursos públicos que garantam a renovação da força de trabalho e
fortalecimento do serviço público de carreira;
 Lutar por uma remuneração diferenciada e garantia de condições de trabalho aos
profissionais que trabalham em locais de difícil acesso e perigosos;
 Lutar pela manutenção da política de valorização do salário mínimo;
 Lutar pela garantia de reajustes com ganho real de salário;
 Lutar pela garantia de vale cultura para os servidores municipais;
 Lutar pela implantação de pisos salariais nacionais e regionais e leis que tratem de
planos de cargos, carreiras e remunerações para todos os servidores municipais,
com estímulo à formação profissional;
 Combater o arrocho salarial, a privatização das empresas e dos serviços públicos,
entrega das riquezas nacionais às multinacionais e diminuição drástica de
investimentos em serviços públicos essenciais;
 Resistir às mudanças na legislação trabalhista e previdenciária do país que tenham
caráter restritivo de direitos. Lutar para derrubar tentativas de mudanças ou
mesmo apresentar projetos alternativos aos desmontes destes direitos;
 Combater ferozmente qualquer tentativa de destruição do Serviço Público e do
Estado brasileiro;
 Lutar pela destinação de mais recursos públicos vinculados à Saúde e à Educação;
 Batalhar pela revogação imediata da Lei Federal No. 13.097/2015 que permite a
entrada de capital estrangeiro no financiamento da saúde no Brasil;
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 Lutar pelo crescimento da formalização do emprego;
 Defender de forma intransigente a manutenção da proposta, já acordada, de repasse
de 75% dos recursos do pré-sal para Educação e 25% para a Saúde;
 Continuar a luta para que as trabalhadoras domésticas tenham seus direitos
equiparados aos dos demais trabalhadores;
 Lutar pelos auxílios alimentação e transporte para todos os trabalhadores;
 Lutar pela ratificação da Convenção 189 e Recomendação 201 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que trata do Trabalho Decente para as
trabalhadoras e trabalhadores domésticos;
 Defender pela regulamentação da Convenção n.º 168 da OIT, relativa à Promoção do
Emprego e Proteção contra o Desemprego;
 Lutar pela ratificação da Convenção 156 da OIT, que trata da não discriminação dos
trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares;
 Continuar a luta incansável pela redução da jornada de trabalho sem redução de
salários;
 Estabelecer com o governo metas de recomposição, incorporação de gratificações,
Reajuste salarial, tratamento igualitário e piso salarial;
 Política Salarial com data base para todos os trabalhadores;
 Lutar pelo orçamento participativo, com a garantia de recursos destinados a
valorização dos profissionais do serviço público municipal e melhoria das condições
de trabalho;
 Defender que as chefias técnicas sejam majoritariamente ocupadas por
trabalhadores de carreira;
 Lutar para que haja políticas de educação permanente, com acesso garantido a todos
trabalhadores.
5.1 – Saúde
 Fortalecer a luta pela garantia da implementação da carga-horária de 30 horas para
os trabalhadores do SUS;
 Batalhar pela correta implementação e reajuste salarial anual do piso dos agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias;
 Lutar pela retomada do investimento na saúde assegurando a política já existente
para atender à sociedade brasileira;
 Lutar pela aprovação do Projeto de Lei 321/2013, de iniciativa popular, que destina
10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a Saúde (Saúde + 10);
 Lutar pela aprovação de projetos em curso no Congresso pela ampliação dos
recursos destinados ao financiamento do SUS;
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 Defender a instituição de um Plano de Carreira, Cargos e Salários do SUS para os
trabalhadores municipais;
 Lutar pela Saúde Pública pedindo a revogação da Lei das Organizações Sociais (OSs);
 Garantir a Saúde como Política Pública de Estado e não de Governo, contando com
gestão pública profissional e que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), em
todas as esferas e em todos os serviços, seja 100% pública e estatal, com
participação efetiva do Controle Social;
 Democratizar e popularizar as conferências de saúde, garantindo que os Planos de
Saúde de cada esfera de governo, bem como os Planos Plurianuais de Saúde, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Plano de Ação de Saúde, sejam construídos com base nas
diretrizes formuladas nas Conferências de Saúde, que devem ser aprovadas em
políticas deliberadas pelos conselhos de saúde, para serem executadas pelos
gestores, com efetiva fiscalização;
 Defender a formação dos Conselhos Locais de Saúde dentro dos municípios,
empoderando a comunidade na participação e controle das ações de saúde como
também o acompanhamento do emprego adequado dos recursos.
 Reivindicar que o planejamento, a ação e a avaliação do trabalho da unidade de
saúde sejam feitos com representantes dos trabalhadores, e que os recursos do
Ministério da Saúde para o PMAQ sejam distribuídos a todos os membros das
Equipes de Saúde da Família;
 Lutar pelo pagamento do Risco de Contágio, Insalubridade e Periculosidade, tendo
como referência o salário base, compreendendo todo este bojo aos direitos
previdenciários para aposentadoria especial na saúde;
 Defender de forma incondicional o SUS público, estatal, universal, de qualidade e sob
a gestão direta do Estado;
 Redefinir política de Atenção a Saúde do Servidor, sobretudo na atenção integral ao
trabalhador no serviço público;
 Defender políticas públicas de prevenção ao adoecimento dos trabalhadores no
serviço público municipal;
 Emissão da comunicação de acidentes de trabalho CAT nos serviços públicos;
 Solicitar Definição de fluxos para acidentados em material perfuro cortante; para o
encaminhamento e atendimento de trabalhadores que sofreram acidentes de
trabalho.
 Defender as constituições de Comissões Internas de Prevenção aos Acidentes de
Trabalho (CIPAS) e Núcleos de Prevenção á Acidentes de Trabalho (NUPAT) no
setor público;
 Realizar pesquisa sobre as condições de trabalho à que estão submetidas à classe de
trabalhadores da saúde em todos os níveis de formação na administração pública.
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5.2 – Educação
 Lutar pela correta implementação da Lei do Piso Salarial do Magistério;
 Lutar pela garantia de diretos a todos os profissionais da educação;
 Lutar contra a criminalização de professoras e professores de escolas públicas que
tenham cargos de representação sindical;
 Defender a implementação das metas do Plano Nacional de Educação (PNE);
 Defender um modelo de gestão democrática das escolas;
 Lutar pela participação dos trabalhadores na elaboração das diretrizes, currículos e
calendário escolar;
 Batalhar por creches públicas e escolas de tempo integral, bem como pela
valorização dos profissionais de educação;
 Lutar pela garantia de transporte escolar seguro e merenda escolar de qualidade
vindos da agricultura familiar;
 Lutar por uma remuneração diferenciada e garantia de condições de trabalho aos
profissionais que trabalham na educação do campo, locais de difícil acesso e
perigosos;
 Batalhar pela formação continuada aos professores e demais profissionais da rede
municipal de todas as modalidades de ensino para aplicação da lei 10.639/03;
 Lutar pela garantia das condições de trabalho aos profissionais que trabalham em
escolas de tempo integral.
5.3 – Assistência Social










Lutar em defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
Lutar pela manutenção das políticas de assistência social;
Defender de forma intransigente a Assistência social como política de direito;
Lutar pela implantação de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)
específico para servidores da política de assistência social conforme preconiza a
NOB- RH do SUAS;
Lutar contra o primeiro-damismo e o assistencialismo no âmbito da política de
Assistência Social;
Lutar pela implantação da jornada de 30 horas semanais através de legislação
municipal para Psicólogos e Pedagogos do SUAS;
Batalhar pela concessão do Adicional de Periculosidade para os trabalhadores do
SUAS em acordo com a legislação nacional;
Lutar contra o desmonte da Seguridade Social e da Política Nacional de Assistência
Social
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 Lutar contra as mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) proposta na
Reforma da Previdência;
 Defesa das políticas de distribuição de renda como o Programa Bolsa Família.
5.4 – Previdência





Lutar pela garantia dos direitos previdenciários;
Luta contra a implantação dos regimes próprios de previdência;
Lutar contra o aumento da alíquota de contribuição previdenciária do servidor;
Trabalhar visando construir a regulamentação dos benefícios previdenciários para a
aposentadoria especial de pessoas com necessidades especiais e de pessoas
expostas a condições de periculosidade, penosidade e insalubridade, mantendo a
integralidade e a paridade de vencimentos, quando for o caso;
 Revisão das Leis dos Regimes Próprios de Previdência Municipal para que garantam
direitos adquiridos e melhorias de benefícios para os servidores, além de garantir
todo patrimônio imobiliário dos servidores para benefício dos mesmos.
5.5 – Meio Ambiente
 Fomentar o espírito crítico e a criatividade do cidadão quanto às alternativas locais
de desenvolvimento sustentável, na busca de um ambiente saudável e
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, especialmente na
convivência com o semiárido;
 Lutar pelo fortalecimento de políticas de enfrentamento à violência no campo, na
floresta e nas águas e garantir políticas eficazes de segurança pública na zona rural,
incluindo políticas especializadas para as mulheres;
 Respeitar a cultura dos povos do campo, da floresta e das águas e garantir
autonomia e apoio para plantarem os alimentos que respondam às suas demandas
na qualidade e quantidade necessárias, e não para atender às exigências do mercado
e do agronegócio;
 Valorizar a identidade cultural local pelo incentivo à preservação de hábitos
culturais, produções artísticas e estilos de comportamento, características da região,
compatíveis com a preservação e conservação ambiental;
 Incentivar a criação e o pleno funcionamento dos Conselhos de Defesa do Meio
Ambiente e Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável;
 Lutar por ações educação e de coleta seletiva dos resíduos sólidos;
 Lutar pela implementação na Lei de Resíduos Sólidos nos municípios;
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 Incentivar experiências locais de desenvolvimento sustentável pautadas no combate
à pobreza, na equidade e justiça social, na sustentabilidade ecológica, política,
cultural das comunidades;
 Instrumentalizar a população para torná-la corresponsável pela segurança e
integridade ambiental, sob os fundamentos do desenvolvimento sustentável,
propiciando a compreensão das relações socioeconômicas que estão em jogo na
construção dessa alternativa de desenvolvimento;
 Resgatar os laços afetivos das pessoas com o lugar de moradia como motivação para
a aprendizagem e incorporação de comportamentos voltados para a preservação e
conservação do patrimônio natural, histórico-cultural e arquitetônico do município;
 Estimular a coletividade a exercer a cidadania em defesa do ambiente como
patrimônio da sociedade global e, de modo particular, dos recursos naturais, das
unidades de conservação, comunidades locais, espécies e ecossistemas ameaçados.
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