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Dias de Resistência e Luta 
Os últimos meses para os trabalhadores da educação de 
Maracanaú têm sido marcados pelo lema da Campanha 
Salarial 2017: “Resistir e Lutar”. Desde o fim da greve de 2016 
e do agravamento da conjuntura política nacional após o 
Golpe de Estado, os trabalhadores da educação de Maracanaú 
tem sofrido com o braço opressor da Prefeitura, que passa por 
cima de acordos, de negociações e deliberações realizadas na 
audiência no Tribunal de Justiça do Ceará que pôs fim à greve 
da categoria no ano passado.

Um dos principais compromissos do executivo municipal era a 
implantação do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério em 
primeiro de janeiro de 2017. Porém, em dezembro de 2016, a 
prefeitura, em conluio com a Câmara Municipal, conseguiu 
aprovar na surdina o Plano, porém, retirando do dispositivo 
todos os prazos que impunham a validade de seus benefícios a 
partir do inicio de 2017. Diante dessa situação, o Suprema 
ingressou com ação judicial que cobra que o acordo firmado 
no Tribunal seja cumprido, obrigando a gestão a implantar 
imediatamente os desígnios do novo PCCR.
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Diretas Já! 

Os problemas enfrentados 
pelos servidores de Maracanaú 
estão sendo agravados pela 
crise institucional por que 
passa o país, que contou com 
um Golpe e agora piora com 
graves denúncias de 
corrupção no Governo Temer. 
Portanto, para nossos direitos 
avançarem, é preciso socorrer 
o país. É hora de #ForaTemer e 
eleições #DiretasJá! 

Visitas às escolas 

Desde novembro, quase 
ininterruptamente, os diretores 
do Suprema têm realizado 
visita às escolas da rede 
municipal e também 
mobilizado especificamente 
para os atos que cobram 
direitos dos servidores, assim 
como contra as reformas e o 
retrocesso vindo do Governo 
Federal e do Congresso 
Nacional. O contato também 
tem sido multiplicado por 
panfletos e notas.

supremamaracanau.wordpress.com | facebook.com/suprema.maracanau
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Lançamento das Campanha Salarial 2017
Apesar de muita resistência, com atos, ocupação da Câmara e 
das ruas da cidade, os servidores sofreram uma derrota na 
aplicação do Plano. Com isso, a alternativa era reforçar esta 
bandeira na Campanha Salarial 2017, lançada no dia 5 de 
janeiro deste ano e que reivindica ainda reajuste salarial de 
7,64% para os professores e a devolução dos direitos dos 
servidores readaptados, que foram sequestrados pelo Prefeito 
Firmo Camurça ainda no ano passado.

Novo golpe impõe reajuste de 6% a professores
Sem ao menos atender aos pedidos dos professores e do 
Suprema, que foram as  ruas pelo menos quatro vezes entre 
dezembro e janeiro de 2017, a Prefeitura e maioria dos 
vereadores da Câmara Municipal dão golpe nos professores e 
demais servidores aprovando reajuste de 6% e 4%, 
respectivamente. O projeto de lei não foi discutido com 
nenhum dos sindicatos previamente e colocado na pauta de 
votação do dia para a noite. O aumento era abaixo do índice 
de reposição proposto pelo MEC, de 7,64%, e da inflação, que 
foi de 6,29%. Tal situação levou ao Suprema a convocar toda a 
categoria para a realização de uma série de atos, com vistas a 
pressionar o município a atender às demandas trabalhistas
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Readaptados têm 
direito devolvido 

A situação dos servidores 
readaptados foi solucionada, por 
meio de decisão do Tribunal de 
Justiça do Ceará, conquista da 
Assessoria Jurídica, na qual 
determina o retorno ao trabalho 
dos citados, estando estes 
lotados nas escolas em funções 
pertinentes, porém ainda não 
houve apresentação do projeto 
de lei por parte do Município, 
também determinação de 
segunda instância. O processo 
continua tramitando em 1ª 
instância e está concluso para 
sentença, tendo em vista que o 
juiz entendeu que já tem toda a 
matéria para a tomada da 
decisão. 

Noutra via, a da negociação, o 
prefeito afirmou em reunião com 
o sindicato que os readaptados 
terão seus diretos reconstituídos 
até o primeiro quadrimestre 
deste ano. 

Luta por progressões 

Suprema ingressou com 
processo que visa a anulação de 
portaria que suspende 
progressões e reduções de carga 
horária. Sindicato obteve êxito 
nas negociações referentes às 
progressões. Prefeito assumiu 
compromisso de realizar as 
titulações de 300 professores.
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Decisão final sobre o processo do Plano de Saúde Hapvida é em junho 

O processo que visa o reajuste conforme a tabela da ANS do Plano de Saúde Hapvida está com 
audiência de conciliação marcada para 22 de junho, às 09h30min na CEJUSC – Maracanaú, tendo em 
vista que a instituição reajustou os seus valores além do permitido. 

Prêmio Mulheres de Luta homenageia mulheres de Maracanaú 

Dentro das comemorações do Dia Internacional da 
Mulher, o Suprema realizou no dia 10 de março a 
solenidade de entrega do título Mulheres de Luta 2017, 
premiação destinada às mulheres que se destacam no 
serviço público e fazem a diferença na cidade. 

Entre as agraciadas, servidoras públicas e outras 
representantes de garra do gênero feminino. O evento 
contou com a presença de representantes da Fetamce, da 
CUT Ceará e da Confetam. 

Suprema vence mais uma causa sobre a Licença Prêmio 

O Suprema foi vitorioso em mais um processo 
judicial que cobra o direito à licença prêmio dos 
professores da cidade. O Tribunal de Justiça do 
Ceará determinou que o município estabeleça um 
cronograma no prazo de 180 dias como período de 
fruição das licenças prêmios, sob pena de multa 
diária de mil reais para cada dia de descumprimento 
da ordem. 

Dado entrada em 2014, tal medida beneficia uma 
servidora e faz parte do conjunto de causas 
individuais que dezenas de trabalhadores da 
Secretaria de Educação reivindicaram através da Assessoria Jurídica do Sindicato. 

Joana Ferreira, presidente da entidade sindical, destaca que tal conquista, embora demorada, por culpa 
do próprio Sistema Judiciário Brasileiro, prova que só a luta e a união coletiva leva ao sucesso de 
demandas trabalhistas. “Precisamos cada vez mais acreditar que a saída é coletiva e que discursos 
diferentes deste escondem interesses escusos, que não são os benefícios da classe trabalhadora, mas 
sim manifestações de cunho pessoal e divisionista”, reforça a dirigente. Já é a terceira derrota do 
prefeito Firmo Camurça nos tribunais, já que o mesmo se nega a conceder o benefício há anos, 
prejudicando centenas de educadores. 

A licença prêmio é um benefício adquirido a cada 5 anos de trabalho no serviço público, a partir do dia 
que se é nomeado. 

O período de licença é de três meses para os professores. Estão tramitando na justiça duas ações 
coletivas de professores, da ativa e aposentados, pelo direito ao benefício da licença prêmio. 

"Os professores que já tem mais de 5 anos no município, devem pedir de imediato, 
administrativamente, a licença prêmio. Provavelmente será negada. Quando estiverem de posse da 
negativa, levar ao sindicato uma cópia para compor as ações", avisa Joufre Montegro, advogado do 
Suprema
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Aulões preparatórios e suporte em provas de seleção de gestores 

O Suprema prestou total apoio aos servidores da educação da 
cidade, ao oferecer, gratuitamente, Aulões Preparatórios para a 
Seleção de Núcleos Gestores. Com aulas aos sábados e também 
em dias da semana, o Sindicato levou diversos especialistas em 
seleções e concursos. A série de atividades foi coordenada pela 
professora Haline Cordeiro, que tem tido notoriedade no estado 
ao montar comissões de seleção de profissionais. Além disso, o 
sindicato levou toda sua estrutura, com barracas, lanche e água 
para o dia das provas. 

Sindicato faz campanha: Prefeito, chega de Blá, Blá, Blá! PCCR, Já! 

Professores de Maracanaú em luta para a imediata 
aplicação do novo Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações do Magistério, que está congelado pelo 
prefeito Firmo Camurça, laçam campanha. A 
mobilização denuncia que a Prefeitura descumpre 
acordo com a categoria de implementar a nova lei a 
partir de janeiro de 2017. 

Com os materiais, o objetivo do Suprema é tomar as 
redes sociais e as ruas. Dessa forma, pressionar o poder 
público e mobilizar a sociedade para a correta 
implantação do PCCR. Para funcionar, a categoria 
precisará assumir o compromisso de atuar de forma 
integrada e coletiva. 

Além de design clean e contemporâneo, fugindo da tradicional aparência pesada de algumas peças do 
movimento sindical. 

Desculpa do prefeito 

Nas negociações sobre o PCCR, o prefeito foi bastante reticente e defendeu as medidas que tomou, 
juntamente com a Câmara, que congelaram a aplicação do Plano. Joana Ferreira, presidente do 
Sindicato, chegou a afirmar que o Executivo descumpria acordo de mesa de negociação e de audiência 
no Tribunal de Justiça do Ceará. Porém, Camurça foi firme ao defender que qualquer avanço na medida 
dependerá do comportamento das receitas e despesas da prefeitura, de acordo com relatório de 
crescimento do quadrimestre. 

Veja o que foi mudado no Plano: 

Alterado o artigo 14, retirando o prazo para implantação do enquadramento dos professores. Agora, a 
Prefeitura não tem limite de tempo para implantar a medida. Também alterado o artigo 15, onde foi 
modificada a data limite de contagem de tempo de enquadramento funcional. Nova Redação dada ao 
Art. 21, retirando a data prevista para progressão anual, que acompanhava as datas seguintes a 2017. 
Nova Redação dada ao Art. 24, que causa o condicionamento dos processos de progressão e 
promoção aos limites de gastos com pessoal e quando o volume de recursos a ser investido nesses 
itens se limite até 2% (dois por cento) do valor estimado no exercício para gastos com pessoal e 
encargos sociais da Secretaria de Educação. Nova Redação dada ao Art. 39, que altera data em que 
entraria em vigor a lei. Antes, a partir de janeiro de 2017.
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Estado de greve e intensificação da luta em abril e maio 

Os professores da rede municipal de 
ensino de Maracanaú declararam estado 
de greve no dia 31 de março. Cansados 
de serem ludibriados pela prefeitura, 
desde esta data, os profissionais 
intensificaram a reivindicação da 
implementação do Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração (PCCR) do 
magistério. 

Mobilizações também aconteceram nos 
atos realizados nos dias 15 e 31 de março 
e na greve geral dos trabalhadores contra 

as reformas de Temer no dia 28 de abril. 

Nas mobilizações seguintes, os profissionais têm reforçado a luta e em reunião de delegados de base 
organizada no dia 5 de maio, os profissionais entenderam que o momento é de aumentar a resistência 
dos trabalhadores do município frente aos ataques e cortes de direitos promovidos pela Gestão Firmo 
Camurça. Com isso, irão deliberar por 
um conjunto de atos e outros tipos de 
mobilização, com vistas a aumentar a 
pressão frente à prefeitura. 

“Neste momento, é necessário, acima de 
tudo, nos unir. Vivemos uma época em 
que o significado das lutas se perdem 
em meio a fragmentação das ideias e 
todos sabemos que qualquer conquista 
que possa acontecer se dará através da 
participação massiva dos professores. 
Não tem meio termo. Ou lutamos com 
força ou seremos engolidos”, disse Vilani 
Oliveira, presidente da Confetam e 
diretora do Suprema. 

Decisão sobre pagamento dos dois salários do precatório do Fundef 
está nas mãos do "prefeito sem palavra" 

O Precatório do Fundef continua em tramitação, e está com prazo para manifestação da União, que teve 
juntado aos autos o mandado no dia 15 de maio de 2017. No que tange as tratativas extrajudiciais que 
foi pauta para o encerramento da greve do ano de 2016, o Município não honrou com o seu 
compromisso de realizar o pagamento dos 2 salários a cada professor, conforme acordado, 
disseminando inverdades em relação à Assessoria Jurídica do Suprema, alegando que teriam interesse 
apenas em honorários, fato esse inexistente, tendo em vista que foram realizadas diversas 
comunicações oficiais cobrando o cumprimento do acordo e informando que a decisão dos honorários 
tramitariam normalmente até que houvesse determinação judicial. Ou seja, derrubada a tese da 
Prefeitura, o prefeito Firmo Camurça mais uma vez não honrou sua palavra. “Jogar inverdades, criar 
desculpas, nos ludibriar e ainda colocar trabalhador contra trabalhador são as sórdidas estratégias da 
prefeitura. Chega a dar asco tamanha manobra”, defendeu um trabalhador durante assembleia.
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LUTAS EM NÚMEROS 

Um período de intensa mobilização e de muitas batalhas. Os números comprovam que é grande a 
resistência e luta dos servidores da educação de Maracanaú, liderados pelo Suprema. Acompanhe! 

✦ 7 assembleias realizadas (22/12, 05/01, 08/02, 24/03, 31/03, 18/04 e 23/05);

✦ 12 atos ou mobilizações de rua (19/12, 05/01, 08/02, 09/02, 14/02, 08/03, 15/03, 31/03, 
06/04, 28/04, 01/05 e 04/05);

✦ 2 encontros de negociação com a prefeitura (13/02 e 07/04);

✦ Centenas de visitas ou entrega de materiais em escolas;

✦ 3 reuniões de delegados de base (19/12, 07/04 e 10/05).

Não aceitaremos vedação de novas gratificações e incorporações. 
Conluio entre Câmara e Prefeitura é danoso para o povo 

No dia 13 de abril de 2017, foi sancionada 
a lei de nº 2.606/2017 que dispõe sobre a 
vedação de novas gratificações e 
incorporações de gratificações, altera e 
revoga dispositivos de leis Municipais, na 
forma que indica, e adota outras 
providências. A lei da abolição de direitos, 
determinou a extinção da licença prêmio, 
ou seja, não terá direito ao gozo e nem ao 
recebimento em pecúnia os profissionais 
que irão adquirir o direito após a citada 
data de 13/04/2017, os demais que já 
tiveram a aquisição pelo período de 5 anos 
estão com seu direito garantido, pois já foi 
adquirido, ficando resguardados e no 

aguardo da decisão judicial. Os atos vindouros devem repudiar a medida e lutar para sua revogação. 

"Entendemos e afirmamos que a forma como tudo vem sendo aprovado rapidamente e na surdina pela 
Câmara é uma prova de que os vereadores são traidores do povo, dos trabalhadores e da educação de 
qualidade. Se não bastasse o braço opressor da prefeitura, a maioria da classe política de Maracanaú 
está rendida pelas 'vantagens’ oferecidas pelo prefeito. Vendidos, hipócritas e destruidores de direitos, 
são isso o que eles são”, manifestou-se a presidente do Suprema, Joana Ferreira.
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Município de Maracanaú

BENEFÍCIOS DE SERVIDOR/A FILIADO/A AO SUPREMA: 
Assessoria Jurídica – Dr. Joufre Montenegro: 3215-3202; 
Descontos em Planos de Saúde da Hapvida: 3046- 7476/98948-8110; 
Acesso ao Clube dos Oficiais da Polícia Militar na Praia do Futuro e 
desconto para estadia em chalés em Beberibe: 3253-2241; 
Pousada Herdade Transporte e Turismo: 99225-4488/ 3328-1180; 
Faculdade Estácio de SÁ: 99816-0078.


