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Sem o reajuste salarial esperado, diante do suposto comprome-
timento excessivo das receitas do município com gasto de 
pessoal, os professores de Maracanaú receberam como 
presente de grego a adoção, pela Secretaria de Educação, de 
dezenas de diários de classe, número muito superior ao de 
relatórios que tinham que prestar no ano passado. Sem tempo 
de se dedicar a tamanha burocracia, os professores sentem que 
está sendo prejudicada a qualidade do ensino ofertado, pois são 
obrigados a ocupar o tempo reservado ao planejamento e ao 
estudo para preencher tais instrumentais.

“Há um exagero de material a ser preenchido pelo professor. 
Essa ação tecnicista não garante em nada a qualidade da 
educação tanto almejada por vários setores da sociedade. 
Enquanto em outros municípios se adotam diários mais 
objetivos e até digitais, Maracanaú retrocede”, diz Joana 
Ferreira, presidente do Suprema. A sindicalista destaca 
também o descontentamento que muitos docentes em 
Maracanaú sentem com relação à profissão. Além da desvalori-
zação, com muitos direitos negados, eles se queixam da falta de 
estrutura no colégio, da indisciplina dos alunos e do excesso de 
burocracia nas escolas. Esses desestímulos, afirma Joana, vão 
deixar as salas de aula sem mestre: "Somos aqueles que estão 
colocando tijolo por tijolo na base do desenvolvimento de uma 
sociedade. Infelizmente, podem faltar pedreiros um dia".

Para tentar reverter a situação, o Sindicato Unificado dos 
Profissionais em Educação no Município de Maracanaú 
(Suprema) recolheu relatórios com a base, além de ter realizado 
duas assembleias para tratar do tema. Toda a discussão e as 
informações trazidas pelos educadores da cidade, que mos-
tram que os novos materiais são impraticáveis, foram apresen-
tados à prefeitura. Depois de longa espera de uma resposta, a 
Secretaria de Educação disse que não vai mudar nada este ano e 
que uma eventual substituição dos materiais só será realizada 
em 2016.

A Secretaria chegou a afirmar que, quando os professores 
prestam concurso, se submeteram às regras do município. A 
alegação foi vista como intimidatória. Sendo assim, diante da 
intransigência da gestão, professores e Suprema deram um 
sonoro não aos diários de classe. Em assembleia realizada no 
dia 12 de maio, os educadores deliberam pelo boicote aos 
diários e chamaram uma agenda de mobilização contra a 
adoção do instrumento da forma como está.

Denúncia ao Ministério Público

Outra ação dos professores, deliberada em assembleia, foi a de 
denunciar o poder público ao Ministério Público, em uma ação 
contra os novos diários. “Vamos trabalhar também nesta 
frente, não engoliremos calados os ataques à nossa dignidade”, 
disse Joana Ferreia.

Sindicato e professores lutam contra burocracia
e falta de estrutura nas escolas
Enquanto uns não têm tempo de preencher dezenas de diários de classe,
educadores sofrem com falta de estrutura e direitos negados

NOVOS DIÁRIOS DE CLASSE

Comentários negativos sobre o tema na internet

A negação ao material tem repercutido com vídeos, fotos e 
outros “memes” (postagens populares) na internet. “Queremos 
enxugar o trabalho burocrático do professor no que diz 
respeito aos diários, planejamento integrado e sábados letivos. 
Esperamos resposta imediata e melhorias de qualidade para 
nós professores”, comenta o professor Yuri. “Nunca vi um plano 
de aula que não é flexível. Como sempre só em Maracanaú”, 
comenta Rosania Arruda, no Facebook. Já Jerusa Oliveira 
disse: “Queima tudo na fogueira das festas juninas. Isso é uma 
imoralidade”.

Os professores reclamam também da falta de democracia nas 
decisões do município: “ A Secretaria de Educação errou por 
não ter convocados os professores para participar da elabora-
ção destes, através dos planejamentos. Ao depararmos com os 
novos diários, detectamos algumas distorções, itens repetiti-
vos e desnecessários, que não contribuem diretamente para o 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizado. Além dos 
preenchimento destes malditos diários, que toma (sic) todo o 
nosso tempo, a Secretaria de Educação ainda impõe o envolvi-
mento dos professores em vários projetos, onde não há a 
mínima condição de se envolver em projetos e ainda preencher 
diários. Reflitam!”, enfatizou Marcos Brito, também nas redes 
sociais.

Infraestrutura e direitos negados

Enquanto obriga os professores a mergulharem na burocracia, 
a prefeitura deixa de investir no básico. Tanto, que negou as 
propostas constantes na campanha salarial dos trabalhadores 
deste ano, que inclui a construção de novas escolas; a adequa-
ção do planejamento escolar, eliminado sábados letivos; e a 
concessão da licença prêmio, beneficio este constante no Plano 
de Carreiras do Magistério, mas que vem sendo infringido pelo 
município. “Entrem na justiça. Vou acatar decisão da justiça”, 
debochou o prefeito Firmo Camurça durante reunião de 
negociação deste ano. A prefeitura não tem enviado represen-
tantes nas audiências na justiça sobre a licença prêmio.

Até o material escolar demorou a chegar em 2015. Muitas 
escolas, ainda em março, não haviam recebido o básico para 
iniciar os trabalhos na rede. A questão também foi cobrada na 
campanha salarial.

A prefeitura vem também negando o direito a férias dos 
trabalhadores. O calendário escolar 2015 encontra-se em 
desacordo com o Estatuto do Magistério do município, que diz 
que os trabalhadores devem gozar de 30 dias de férias no mês 
de julho. No calendário imposto pelo executivo existem menos 
dias de descanso.

A noite do dia 13 de março foi de festa para 
servidores da Educação de Maracanaú, o 
Sindicato Unificado dos Profissionais da 
Educação no Município (Suprema) celebrou 
a posse da nova diretoria, levantando a 
bandeira da união de todos os servidores em 
defesa dos direitos trabalhistas. O grupo, 
eleito no ano passado, segue na direção até 
2017.

Ao dirigir-se aos trabalhadores, a presidenta 
reeleita do Suprema, Joana Ferreira, 
recordou de conquistas históricas nos 
últimos anos e ressaltou o crescimento do 
Suprema, que passou de 618 filiados em 
2012 para 1.150 em 2014. Para ela, o fato 
“prova que esse sindicato é de luta, tem 
compromisso e a categoria corresponde ao 
chamado”.

Joana também destacou a importância da 
organização sindical, convidando os 
servidores a colaborar com a entidade. 
“Quando a gente luta pelos nossos direitos, a 
sociedade também ganha com isso. A gente 
precisa fortalecer cada vez mais nosso 
movimento, sair da sala de aula e ir para a rua 
levantar as nossas bandeiras, desde as 
pautas gerais às mais pequenas. O nosso 

Nova diretoria celebra posse reforçando
compromisso com os servidores

propósito é não medir esforços para atender 
as necessidades da categoria.”, disse.

A posição foi ratificada por Vilani Oliveira, 
presidenta da Confederação dos Trabalha-
dores no Serviço Público Municipal 
(Confetam) e integrante da nova diretoria. 
“Essa direção é de todos, de quem votou a 
favor e de quem votou contra, queremos ser 
representantes de toda a categoria. É com 
essa humildade que vamos desenvolver este 
mandato”, afirmou.

A solenidade ainda contou com a presença 
de Valter Saraiva, secretário de Organização 
e Política Sindical da Federação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Municipal 
no Estado do Ceará (Fetamce).

História de Luta

Além de celebrar a nova gestão, a posse 
festiva homenageou servidoras que fizeram 
história no Suprema, colaborando com 
demandas que hoje são consolidadas e 
beneficiam toda a categoria. As professoras 
Maria José Nunes, Rita Nojosa, Ilma Ferreira 
e Meire Silva receberam uma placa comemo-
rativa em agradecimento à contribuição 
dada ao movimento sindical.

Jornal do EducadorAconteceu

Foi realizada no dia 15 dezembro, no 
município de Maracanaú, a eleição para a 
escolha da diretoria do Sindicato 
Unificado dos Profissionais em Educação 
no Município de Maracanaú (Suprema). 
Concorreram no pleito duas chapas, sendo 
a primeira liderada pela atual presidenta, 
Joana Ferreira, e a segunda, de oposição, 
ligada à professora Ivonete Félix.

Após 12 horas de votação, que ocorreu das 
8 às 20 horas, a chapa 1 foi eleita com 395 
votos – 61%. Já a chapa 2 teve 243 votos – 

Joana Ferreira é reeleita presidenta do Suprema
com 61% dos votos

39%. Participaram da eleição 660 pessoas, 
sendo que foram 652 votos válidos.

Após a vitória, em discurso emocionado, 
Joana Ferreira agradeceu a cada um dos 
colaboradores, parabenizou a chapa 
opositora pela conquista de 39% dos 
eleitores e disse que o desafio do Suprema 
nos próximos anos é continuar apontado 
para a defesa de mais direitos. “Somos 
mulheres, homens, trabalhadores e 
educadores. Temos muito mais a fazer e 
lutar. Valeu companheiros”, finalizou.

A diretoria do Suprema) juntamente 
como uma comissão de profissionais 
do secretariado escolar, tiveram 
audiência no dia cinco de maio com o 
Prefeito da cidade, Firmo Camurça, 
para tratar das demandas da 
campanha salarial 2015 da categoria 
citada.

No encontro, os secretários colocaram 
em discussão a questão da 
equiparação do salário deles com o dos 
intérpretes. De imediato, o prefeito 
apresentou uma contraproposta, de 
mudança de nível, realizando a 
ascensão funcional do grupo. Assim, os 
secretários sairiam da remuneração de 
técnico nível 1 e avançariam para 
técnico de nível 2, em que eles 
nivelariam o salário.

Firmo Camurça disse que a questão vai 
para analise e, ainda esse mês, de 
acordo com o prefeito, será marcada 
uma nova reunião com o resultado do 
acordo.

O reconhecimento do certificado dos 
professores com Mestrados realizados 
no exterior poderão ser aceitos em 
Maracanaú, mas, para isso, os 
profissionais devem apresentar 
validação feita em instituição local. 
Para tanto, a organização educacional 
brasileira que for validar a certificação 
precisa ter a mesma ementa e carga-
horária do curso cursado no 
estrangeiro, além de estar cadastrada 
na Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
do Ministério da Educação do Brasil.

Secretários escolares terão
ascensão funcional

Prefeitura não reconhecerá
mestrado do exterior sem
validação local



Vitória judicial

Professores ganham ação
contra reajuste abusivo
de plano da GAMEC

A solução adotada por muitas pessoas a 
fim de garantir atendimento médico de 
qualidade a um custo acessível, os 
planos de saúde podem se transformar 
em pesadelo. Foi o que aconteceu com 
os professores de Maracanaú em 2012, 
quando o Grupo de Assistência Médica 
Empresarial do Ceará (GAMEC), o qual 
muitos educadores da rede municipal 
tem contrato com desconto em folha, 
praticou reajuste acima do autorizado 
pela Agência Nacional de Saúde (ANS), 
sendo maior que 7,93%, de forma que, 
em determinadas faixas etárias, o 
reajuste chegou a 49,94%.

Ciente do abuso, o Sindicato Unificado 
dos Profissionais em Educação no 
Município de Maracanaú (Suprema) 
entrou com ação coletiva revisional de 
contrato na justiça contra a empresa. O 
processo pede também a antecipação de 
tutela, que asseguraria a revisão 
imediata da questão.

A boa notícia é que o juiz da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Maracanaú, Augusto 
Cezar de Luna Cordeiro Silva, reconhe-
ceu a ilegalidade dos reajustes aplicados 
nos contratos celebrados entre os 
professores e a GAMEC. A decisão 
determina que a empresa deve 
readequar imediatamente o valor das 
prestações que foram reajustados acima 
do percentual de 7,93%, no ano de 2012, 
determinando ainda que a operadora de 
plano de saúde devolva em dobro os 
valores indevidamente cobrado dos 
educadores, referente a todos os 
pagamentos efetuados de forma 
indevida.

O juiz diz ainda na decisão que a 
empresa ré no processo deverá 
continuar prestando o serviço referente 
ao plano de saúde e deve também pagar 
as custas processuais e honorários de 
advogados no percentual de 20% sobre 
o valor da causa. A decisão ainda cabe 
recurso.

Mauris ac dui nibh condimentum

A prefeitura de Maracanaú já 
comunicou intencionalmente, em mesa 
de negociação, que continuará a negar o 
direito à licença prêmio dos 
professores da cidade. Dessa forma, o 
Suprema solicita aos educadores que 
têm mais de cinco anos de serviços 
prestados ao município de Maracanaú e 
não tiver, dentro desde período, se 
afastado por motivo pessoal ou por 
faltas não justificadas, para requerer, 
junto ao Setor Pessoal da Secretaria de 
Educação (SME), a concessão de sua 
licença.

A esperada negativa da SME é o 
primeiro passo para que o sindicato 
entrar com ação judicial pedindo a 
concessão do direito.

Para isso, o servidor deve ir ao Suprema 
levando a seguinte documentação: 
cópias do seu RG, CPF, comprovante de 
residência e a negativa administrativa 
da concessão da licença-prêmio da 
Prefeitura.

Qualquer dúvida, procure a entidade 
pelo Telefone: 3371 2136 ou no e-mail: 
suprema.maracanau@bol.com.br

A organização sindical constrói 
também uma campanha, com cartazes, 
vídeo para internet e folder para 
esclarecer a base sobre a questão.

Sem reajuste pleiteado, educadores entram em
estado de greve

Em dia de ato público, prefeitura apresenta contraposta e professores de
Maracanaú fecham reajuste salarial
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Em fevereiro, Assembleia estabeleceu pauta da
campanha salarial 2015

Primeira proposta da prefeitura de reajuste para
os professores era de 6%

Com ato no mesmo dia de negociação, prefeitura
eleva para 10% reajuste do magistério

CAMPANHA SALARIAL 2015

NEGOCIAÇÕES COMPLICADAS

O ano de 2015 começou com a assembleia 
de definição da pauta da campanha salarial 
dos profissionais da educação de 
Maracanaú, realizada no dia 5 de fevereiro, 
em frente a Secretaria de Educação. Cerca 
de 500 professores comparecem à 
atividade. Na pauta, destaque para a 
demanda de reajuste salarial e do vale-
alimentação dos professores.

Logo após o anúncio pelo Ministério da 
Educação, no dia seis de janeiro, de que a 
remuneração do magistério devia ser 
reajustada em 13,01%, conforme 
determina o artigo 5º da Lei nº 11.738, de 16 
de julho de 2008, a presidente do Suprema, 
Joana Ferreira, protocolou pedido de 
audiência no Gabinete do Prefeito para 
discutir a questão.

No primeiro encontro, no dia dois de 
fevereiro - data também da assembleia que 
deliberou pelo restante da pauta da 
campanha salarial 2015 -, o prefeito Firmo 
Camurça, alegando dificuldades em 
comportar as novas despesas na folha de 
pagamento, ofereceu somente 6% de 
reajuste para os professores, proposta 

Com os professores em vigília nos jardins 
que cercam o Gabinete do Prefeito de 
Maracanaú, a comissão de negociação do 
Suprema debateu novamente o reajuste 
salarial dos profissionais do magistério. A 
classe lutava por 13,01%. No último 
encontro, a prefeitura ofereceu apenas 6%. 
Mas, desta vez, o município, já no início da 
reunião, lançou nova proposta de 8% de 
crescimento salarial.

Ainda assim, acreditando na mobilização 

Em assembleia realizada no dia 12 de 

fevereiro, os profissionais da educação de 

Maracanaú aprovaram a deflagração de 

estado de greve. Os professores pleiteiam 

13,01% de reajuste, conforme a Lei do Piso, 

mas a prefeitura só ofereceu até o 

momento 10%, índice este negado pela 

categoria.

Ficou deliberada a realização do dia de 

mobilização dos profissionais da educação 

da cidade. Neste dia, não haverá aula e os 

Como agendado, centenas de professores 

de Maracanaú comparecem ao ato do 

estado de greve marcado para o dia 24 de 

fevereiro. A atividade paralisou as ruas ao 

redor da Secretaria de Educação e 

interrompeu naquela data as aulas na rede 

municipal.

No encontro, a comissão de negociação do 

Suprema apresentou relato de reunião 

realizada na véspera com prefeitura, que 

convocou os servidores para reunião de 

última hora. “Acreditamos que a 

mobilização surtiu efeito e por isso a 

prefeitura nos chamou para debater a 

A segunda rodada de negociação com a 
Prefeitura, da pauta definida, acontece na 
terça-feira (10), às 14 horas. Na primeira 
rodada, na semana anterior, o Executivo 
não ofereceu nenhuma proposta. Estava 
em discussão o reajuste salarial, definido 
pelo MEC ainda no início do ano. professores percorrerão as principais ruas 

do Centro.

“Aprovamos o estado de greve, pois 

sabemos que a prefeitura tem mais a 

oferecer. Resistiremos enquanto 

pudermos”, disse, durante o evento, Vilani 

Oliveira, presidente da Confederação dos 

Trabalhadores no Serviço Público 

Municipal (CONFETAM) e professora no 

município.

imediatamente negada pela comissão de 
negociação sindical.

Sendo assim, não houve avanço neste 
primeiro encontro. Na reunião, a assessoria 
do Suprema havia apresentado números 
que apontavam cenário mais otimista que o 
demonstrado pela prefeitura. Maracanaú é 
a segunda melhor cidade para negócios no 
Ceará, a 14ª do Nordeste e a 144ª do País.

O executivo marcou então um novo 
encontro, no dia 5 de fevereiro, onde seria 
novamente apreciado o índice de 
crescimento salarial dos educadores, além 
das demais propostas da campanha salarial 
2015, que estavam sendo fechadas junto à 
base.

Suprema solicita aos
filiados que ingressem
com licença prêmio

que se formava fora da sala de reuniões, a 
direção do Sindicato apostou na elevação 
da proposta. Mais uma vez, a organização 
laboral trouxe números e comprovou que as 
receitas da educação, fruto de repasse 
federal, cresceriam sim na cidade.

Depois de longo debate, o prefeito Firmo 
Camurça aumenta a proposta para 10%. 
“Esta é a nossa proposta final, pois podemos 
com isso já bater o limite prudencial para 
gasto com pessoal colocado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal”, finalizou o gestor.

“Não aceitamos”, retrucou Joana Ferreira, 
presidente do Suprema. A sindicalista disse 
que, tendo em vista a real importância 
deste tema e a luta por melhores condições 
de trabalho em prol da classe trabalhadora, 
era necessário a presença de todos os 
educadores de Maracanaú  debater a 
proposta ainda fora da meta e por isso disse 
que convocaria a sua base para fazer a 
prefeitura estudar novamente as 
propostas. Encerrada de forma tensa, a 
reunião não deliberou por data de novo 
encontro.

Votação

Fora do gabinete, a comissão de negociação 
deu os informes do encontro e deliberou 
pela rejeição da proposta de 10%, 
juntamente com a convocação de uma 
assembleia com a base, marcada para o dia 
12 de fevereiro, às 16 horas, no CIES 
(Antigo CADEE). Na oportunidade, os 
servidores discutiriam um calendário de 
mobilização para organização da luta pelas 
demandas do grupo em busca de um 
reajuste melhor e do avanço para a pauta da 
campanha salarial.

pauta da campanha salarial”, explicou 

Joana Ferreira, presidente do sindicato.

A contraproposta da prefeitura mantinha o 

reajuste de 10% dos salários (retroativo a 

janeiro e pago ainda na folha do final do 

mês), mas realizava o acréscimo de 

crescimento de 50% no valor do auxílio 

alimentação, passando esse benefício de 

R$ 10,00 para R$ 15,00; e revogação do 

artigo de lei que impedia a redução de carga 

horária para os professores admitidos após 

2013. Pesou, desta vez, para a categoria, o 

avanço no vale alimentação e este último 

ponto, que era um dos principais 

elementos da pauta da campanha salarial 

2015.

Os professores de Maracanaú aprovaram a 

resposta da prefeitura à mobilização, em 

votação feita durante paralisação. Com 

isso, os docentes interrompem o estado de 

greve. Entretanto, a categoria deliberou 

também permanecer em mesa de 

negociação, para debater as demais pautas 

da campanha salarial, assim como o 

indicativo de pleitear ainda os 3,01% de 

reajuste adicionais, a fim de assegurar 

futuramente os 13,01%, que era a proposta 

inicial dos profissionais do magistério.

A atividade contou com a participação 

ainda da presidenta da Federação dos 

Trabalhadores no Serviço Público 

Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), 

Enedina Soares, que levou a mensagem de 

incentivo e apoio para a categoria: 

“Independente do que fosse encaminhado 

hoje, estaríamos aqui para fazer a luta junto 

com vocês, em prol dos direitos dos 

servidores municipais, como conclama a 

nossa campanha salarial unificada: 'eu 

quero mais direitos'”, enfatizou.
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