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Mobilização do MOVA-SE na conquista 
da reposição salarial dos servidores

A direção do Sindicato Mova-se travou uma dura 
e árdua batalha para assegurar a conquista do 

reajuste dos servidores do estado. Sabemos que 
os 10,74% dado pelo governo não é o ideal, po-
rém, naquele momento, foi a realidade encontrada 
por todos os envolvidos, após várias articulações 
e apoio sustentada por nossa organização e luta. 
Em 2021, tivemos um ano difícil, cheio de desafios 
e transformações mesmo em um cenário surpreen-
dente no segundo ano de pandemia da covid-19, 
continuamos com as mobilizações em prol da ca-
tegoria. 

 Nas fotos, registro da reunião com o líder do 
Governo, deputado Júlio César (Cidadania) e com 
o deputado estadual, Renato Roseno (PSOL), na 
Assembleia Legislativa, durante o pronunciamento 
das propostas do Governador Camilo Santana (PT) 

para os servidores públicos estaduais do Ceará. No 
qual, o Governo do Ceará anunciou o reajuste sala-
rial geral para todos os servidores, de 10,74%, além 
de outras melhorias para diversas categorias. A me-
dida atendeu demandas importantes e históricas de 
diversas secretarias. Foram beneficiados servido-
res das seguintes instituições: Secretaria da Saúde 
(Sesa), Secretaria da Educação (Seduc), Secretaria 
dos Recursos Hídricos (SRH), Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), Casa Militar, Secretaria do Pla-
nejamento e Gestão (Seplag), Secretaria das Ci-
dades (SCidades), Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos 
(SPS), Secretaria da Cultura (Secult), Secretaria do 
Desenvolvimento Agrário (SDA), Superintendência 
de Obras Públicas (SOP), Superintendência de 
Obras Hídricas (Sohidra), Conselho Estadual de 

Educação (CEE), Junta Comercial (Jucec), Institu-
to do Desenvolvimento Agrário (Idace), Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece); 
do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do 
Ceará (Nutec), Agência de Defesa Agropecuária 
(Adagri), Departamento Estadual de Trânsito (De-
tran), Instituto de Saúde dos Servidores (Issec) e as 
universidades estaduais do Ceará (Uece), Regional 
do Cariri (Urca) e do Vale do Acaraú (UVA).

Informamos ainda, que a Funtelc/TVC, teve seu 
pleito encaminhado pelo MOVA-SE desde do dia 3 
de agosto de 2021, durante uma reunião com o en-
tão secretário da Seplag, Mauro Filho.

 O anúncio foi feito pelo governador do Ceará, 
Camilo Santana, em uma transmissão ao vivo na 
noite do dia 22 de dezembro de 2022, após reu-
nião com equipe técnica do Governo do Ceará. A 

mensagem enviada para a Assembleia Legislativa 
do Ceará, na mesma noite, com pedido de votação 
emergencial para que a medida fosse publicada o 
quanto antes no Diário Oficial do Estado (DOE). 
Após votação a medida assegurou o retroativo em 
dois meses, com primeira parcela já para janeiro de 
2022, e a segunda para maio deste mesmo ano. 
O reajuste também será válido para aposentados e 
pensionistas do Ceará.

 Nosso próximo grande desafio será a realiza-
ção da nova Campanha Salarial dos servidores e a 
valorização dos profissionais. Mais do que nunca, 
será exigido o envolvimento da categoria, pois é 
preciso construir bases sólidas para um bom au-
mento salarial no futuro. Esta batalha acontece só 
uma vez por ano, mas vai se refletir no cotidiano 
de todos. 

O Sindicato MOVA-SE, representado pelo coordenador, pro-
fessor Pádua Araújo, participou No dia 24 de março, de uma 

reunião com a Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará. 
A Comissão tem como objetivo discutir os temas relaciona-

dos à advocacia sindical e promover estudos que aprofundem 
as demandas trabalhistas, aprimorar e ampliar a atuação dos 
advogados deste segmento para as entidades de classe.

Servidores estaduais aposentados tiveram acesso 
a uma programação exclusiva promovida pelo 

Sindicato MOVA-SE. O evento aconteceu neste no 
dia 26/03 no complexo turístico do Ipark. O passeio 
permitiu ir ao encontro da natureza, visita ao museu da 
cachaça, diversão, atividades ao ar livre e um delicioso 
almoço entre os participantes. 

MOVA-SE POR VOCÊ!

Passeio realizado pelo MOVA-SE 
promove lazer entre servidores aposentados

MOVA-SE participa de reunião da 
Comissão de Direito Sindical da OAB/CE
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Novos profissionais tomam posse e assinam contrato de 
trabalho com a Ematerce na fase final do Concurso

Conquista da Assema e Sindicato Mova-se:

Os 263 aprovados no Concurso da Emater-
ce de 2018 assinaram, no dia 03/03, seus 

contratos de trabalho, depois de feitas as perí-
cias médicas e analisados todos os documen-
tos conforme editais, eles tomaram posse ofi-
cialmente dos seus cargos e agora vão passar 
alguns meses em capacitação. Representantes 
da Ematerce e dirigentes da Associação dos 
Servidores da Ematerce/ASSEMA e do Sin-
dicato dos Trabalhadores no Serviço Público 
Estadual do Ceará/MOVA-SE, estiveram pres-
tigiando os novos empossados e celebrando as 
assinaturas, no qual deram às boas-vindas aos 
presentes, neste histórico e importante momen-
to para a Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Ceará. 

 O presidente da Assema, Sabino Bizarria, 
e o diretor MOVA-SE, Flávio Lima Verde, estive-
ram em Limoeiro do Norte, enquanto que a di-
retora tesoureira da Assema, Dijé Oliveira, com-
pareceu ao Centro Gerencial e testemunhou 
esse momento, como também mostrou o papel 
da Assema e do sindicato para os novos empre-
gados públicos. Representantes das duas en-
tidades fizeram uma força tarefa para estarem 
presentes simultaneamente nos demais locais 

do evento, recepcionando os novos profissio-
nais.  As assinaturas do contrato de trabalho 
aconteceram em cinco Regiões do Ceará, rela-
cionados aos escritórios da Ematerce na região 
do Crato, Limoeiro do Norte, Crateús e Sobral, 
além do Centro Gerencial em Fortaleza.   Cada 
local citado reuniu os concursados que serão 
lotados em regiões administrativas da Emater-
ce: Crato (Centro Sul. Cariri, Cariri Leste, Cariri 
Oeste); Limoeiro do Norte (Sertão Central, Bai-
xo Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Litoral Leste); 
Crateús (Inhamuns, Sertão de Cratéus); Centro 
Gerencial - Fortaleza (Metropolitana, Maciço de 
Baturité, Sertão de Canindé, Meio Norte); So-
bral (Extremo Norte, Baixo Acaraú, Ibiapaba, 
Zona Norte). 

 Após as assinaturas que correram até o dia 
11 de março, os novos empregados públicos da 
Ematerce participaram da programação organi-
zada pela Diretoria Ematerce a fim de conhecer 
a sua região, local de atuação e do trabalho 
realizado pela Empresa no campo. A partir do 
dia 14 de março, será iniciada a capacitação/ 
formação de todos online e na Fazenda Normal 
em Quixeramobim.

Renovação e gratidãoPara Assema e Mova-se, os novos profissionais oxige-
nam o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural 

no Estado, reforçando o trabalho de levar novas tecnologias 
ao homem do campo. A grande maioria deles são gratos ao 
empenho da Assema e do Sindicato Mova-se para que o con-
curso chegasse à etapa final.

 "Espero que daqui para frente a gente possa 
contribuir. Com certeza, foi uma luta com a fé no 
sim, com certeza. Espero trazer todo o conheci-
mento da minha formação técnica e poder contri-
buir com os agricultores e produtores rurais que 
nunca receberam uma visita da Ematerce. É im-
portante que os 263 novos profissionais que to-
mam posse agora, conheçam a história da Empre-
sa, a história da Assema, e da Assistência Técnica 
e da Extensão Rural do Ceará. A partir disso, va-
mos construir as estratégias de luta. Uma dessas 
lutas será em defesa do cadastro de reserva", pon-
tuou a Engenheira Agrônoma, Valéria Ramos, que lutou pelo 
chamamento dos concursados na Comissão formada por 
eles com o apoio da Assema e Sindicato Mova-se.

 " Quando a gente já quase não acreditava 
mais, foi uma grata surpresa, é uma coisa muito 

boa. Vou ficar cedido em Fortaleza e atuando em vá-
rias regiões do Estado. Espero poder contribuir bas-
tante também com Assistência Técnica e Extensão 
Rural e na agricultura assim como acontece no Rio 
Grande do Sul, de onde venho. Fiz toda a minha for-
mação lá, mas também conheço um pouco do Nor-
deste, porque, morei há muito tempo no Rio Grande 
do Norte, como Engenheiro Florestal, vou ajudar os 
pequenos produtores na produção de madeira e le-
nha de forma sustentável", explica Bernardo Corso Frantz.

 "É uma realização pessoal, também um prazer 

de poder auxiliar no desenvolvimento agropecu-
ário, tanto do Estado do Ceará, como também na 
região onde eu nasci em Tururu. Vou aplicar o 
conhecimento que tenho na área da agropecu-
ária, no qual, abrange tanto a agricultura como 
a pecuária e quando estiver trabalhando de fato, 
recomendo que os profissionais se engajem na 
Assema e no Sindicato Mova-se", disse, Mikaely Hé-
ria Rocha Barbosa.

 "Uma nova etapa se inicia, após muito estudo, sacrifícios 
e muita dedicação. Sei que ainda tenho um longo caminho 
para percorrer, mas sigo em frente, mesmo com mobilidade 
reduzida por agora (temporariamente), mas com muita felici-
dade por estar caminhando para contribuir com a agricultura 
no Ceará, meu estado de nascimento e de coração", manifes-
tou gratidão a Sra. Ruana Iris, em que assinou o seu contrato 
de trabalho no escritório de Crateús, ela atuará como Enge-
nheira Agrônoma. 

 Mais informações sobre o Concurso na página principal 
do Concurso no site da Ematerce: https://www.ematerce.ce.
gov.br/convocacao-concurso-da-ematerce/

Fonte: Assema
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#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!
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Mova-se e o Movimento: Amigos Professores 
Temporários do Estado do Ceará realizaram 

no mês de janeiro, uma reunião extraordinária para 
debater e articular a organização das bandeiras de 
lutas dos professores temporários 

Durante a reunião, foram discutidas várias pau-
tas gerais entre elas: a realização da nova seleção 
de provas e títulos, presencialmente ou na modali-
dade remota; igualdade salarial entre os professores 
temporários e os efetivos que ingressam na carreira 
docente; contrato ininterrupto de 12 meses, garan-
tindo assim o terço de férias e o direito a receber a 
rescisão do contrato após esse período trabalhado; 
remuneração do professor temporário de acordo com 
a titulação acadêmica;

Outras bandeiras de lutas foram atribuídas na or-
ganização para o movimento como: 

• Realização da nova seleção de 
provas e títulos, presencialmen-
te ou na modalidade remota, na 
hipótese do aumento de casos 
ou mortes ocasionadas pelo 
contágio do vírus COVID 19.

• Revisão do atual modelo de se-
leção simplificada o chamado 
‘’Artigo 4°”, para que possa ser 
realizado de maneira unificada 
por CREDE/SEFOR e apenas 
com entregas de documentos;

Para o coordenador do Sindicato Mova-se, o prof. 
Pádua Araújo esse é o momento de união e luta. “Es-
tamos prontos para os desafios que estão por vir, e 
nós da direção do Mova-se certamente abraçamos 

e apoiamos a luta pela valorização dos professores 
temporários, por uma seleção justa e transparente, 
igualdade salarial e outros direitos…” reforça o coor-
denador do sindicato.

Reunião extraordinária com os professores temporários

MOVA-SE apoia a Luta dos 
Professores Temporários

SELEÇÃO SIM, HUMILHAÇÃO NÃO!

SELEÇÃO SIM, HUMILHAÇÃO NÃO! Esse foi o grito de 
ordem do Movimento Amigos Professores Temporários-CE 
e lideranças do Sindicato Mova-se em manifestação reali-
zada em janeiro nas dependências da SEDUC. A mobili-
zação ocorreu com o obetivo de denunciar o atual modelo 
do processo de seleção individualizado, que segundo os 
professores torna-se desgastante e humilhante entre os 
educadores.

Durante o ato, foi protocolado a nota de repúdio e rei-
vindicações dos professores em que reforçam a defesa de 
uma seleção justa e transparente, assim como também a 
igualdade salarial.

#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!

O pagamento das horas extras realizadas durante alguns 
meses deveriam ser feitos na folha de pagamento, 

porém, para surpresa dos servidores da saúde, os valores 
não foram repassados no contracheque.  

Procurados pelos servidores, dirigentes sindicais do 
Mova-se e assessoria jurídica do sindicato, estiveram no 
Hospital Mental colhendo denúncia e verificando a situação.  
Segundo informações, a suspensão de horas ex-
tras trata-se sobre o argumento de que o teto des-
ta verba já foi atingido, no entanto, os cooperados 
estão sendo designados para plantões e horas 
extras, ou seja, estão recebendo normalmente.  
Entendemos que a usurpação desse direito representa 
um grande impacto no orçamento dos trabalhadores. 

O MOVA-SE intensifica a mediação para solução do 
problema e vai cobrar da Secretaria da Saúde do Esta-
do explicações, pois todas as horas extras pendentes 
já teriam sido devidamente informadas à Secretaria do 
Planejamento e Gestão, Seplag. 

Caso os pagamentos não forem corrigidos nos contrache-
ques, tomaremos outras medidas cabíveis, como atos, ma-
nifestação pública e jurídica até que o caso seja solucionado.  
Outra denúncia grave é sobre o corte do pagamento da Grati-
ficação por Desempenho Institucional (GDI), no qual, alguns 
servidores não estão recebendo por conta da pandemia.  

Importante lembrar que a GDI foi uma grande conquista 
para a categoria e que a descentralização da Saúde 
trouxe inúmeros desafios aos servidores no Ceará e em 
todo o Brasil. 

Atualmente vivemos um cenário de desmonte das 
políticas públicas e falta de investimentos federais no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Por isso, a concessão 
da GDI pelo Governo do Estado significa uma grande 
conquista para o serviço público no Estado. Ela é uma 
das formas de expressar a valorização do trabalho do 
servidor, bem como a qualidade do serviço público pres-
tado à população.
Mova-se por seus direitos! 
Onde tem luta, tem Mova-se!

MOVA-SE recebe denúncia dos 
servidores do Hospital Mental de 

Fortaleza pelo corte das horas extras
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O Dia Internacional de Luta das Mulheres é um marco 
para a história de todas as mulheres ao redor do mundo 
e se tornou uma data marcada por protestos para pedir 
igualdade de gênero e o fim da violência contra a mu-

lher. Neste sentido, representantes do Mova-se estiveram 
presentes na Jornada Feminista do 8M 2022, no dia 

Internacional da Mulher que iniciou no 8/03 e seguiu até 
o dia 14/03, teve como tema: “Pela Vida das Mulheres, 

Bolsonaro nunca mais! Por um Brasil sem machismo, sem 
racismo e sem fome!”. A manifestação ocorreu na Praça 

do Ferreira em Fortaleza com realização de feirinha femi-
nista, cortejo pelas ruas do Centro e ato político cultural 

em homenagem à Elza Soares.

Jornada Feminista
“Pela Vida das Mulheres, Bolsonaro nunca 
mais! Por um Brasil sem machismo, sem 

racismo e sem fome!”

#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!

A Central Única dos Trabalhadores no Ceará (CUT-CE) realizou nesta 
quarta-feira (23/3) o Encontro Estadual da Mulher Trabalhadora CUTista. Com 
o tema: “Igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento 
sindical”, a atividade reúne mais de 60 mulheres representantes dos ramos 
da CUT no auditório da Central, em Fortaleza. Na ocasião, durante a eleição 
para compor o coletivo, o Sindicato MOVA-SE conquistou a vaga no Coletivo 
Estadual de Mulheres da CUT, a companheira, Valéria Mendonça e Bárbara 
Fernandes, conquistaram a suplência no ramo da Administração Pública, 
ficando a titularidade para o SINDSEF (servidores federais).

Para a diretora Valéria Mendonça, fortalecer a Central Sindical é garantir 
combatividade em pautas cada vez mais próximas de trabalhadoras e traba-
lhadores! “Luta contra bolsonaristas enrustidos e declarados, dentro e fora 
do movimento sindical, contra uma falsa neutralidade política que confunde 
o entendimento da classe trabalhadora sobre a sua vida e seu papel como 
sujeito de transformação da sociedade! Juntas, por uma participação igualitária 
das mulheres no momento sindical” reforça a diretora interina da Diretoria de 
Mulheres do MOVA-SE, Valéria Mendonça.

MOVA-SE conquista vaga no Coletivo Estadual de Mulheres da CUT
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Foi realizada uma reunião virtual da Mesa Setorial da 
Secretaria de Cultura, com a presença do Secretário 

da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Pi-
úba e Mariana Braga, Secretária Executiva da Secult, na 
ocasião, o Sindicato Mova-se, representado pela diretora 
Márcia Veras e o Advogado da entidade Dr. Eudenes Frota, 
marcaram presença junto com Talita Maciel, presidenta da 
ASSECULT. 

Entre os itens discutidos, foram pautados a situação 
dos museus; infraestrutura e condições de trabalho.  Na 
ocasião, o Mova-se expôs os entendimentos das pautas de 
relevância jurídicas, no qual foram debatidos sobre:  
• Andamento do processo de gratificação de risco de vida e 
saúde para Museus;

• Andamento das obras da Estação das Artes e dos demais 
equipamentos em reforma ou em construção;

• Andamento da sindicância sobre a gratificação retroativa 
da BECE;

• Implementação da Lei complementar 272, de 30 de de-
zembro de 2021 e PCCS 2022;

• Situação da validade do concurso e da previsão da cha-
mada dos classificáveis e das vacâncias.

Informamos que o Mova-se faz parte de outras comis-
sões de Mesas Setoriais, no qual, já estão sendo realizadas 
as negociações para 2022 que comtemplará as demandas 
dos servidores da SEMACE - SPS - Sec. Cidades – Sec. da 
Cultura, entre outras. 

Reunião da mesa setorial 
da Secretaria de Cultura

Reunião amplia pauta de debate sobre o 
Coletivo dos Aposentados do Mova-se

Mova-se realizou na sede da entidade, uma reunião 
com os aposentados ativos lotados na Secretaria de 

Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos 
Humanos – SPS. Na ocasião, foram debatidos eixos im-
portantes sobre a ação jurídica individual e coletiva im-
petrada pelo Mova-se referente ao desconto indevido da 
previdência, que na oportunidade o assessor jurídico do 
sindicato, Dr. Eudenes Frota, explicou sobre a ação judi-
cial referente ao PIS/PASSEP e isonomia.

Para Ulisses Moreira, diretor de formação do sindica-
to, o encontro foi importante para construirmos as diretri-
zes necessárias para o crescimento do coletivo. “Reforça-
mos ainda que existe um projeto pronto e produzido pela 
direção do Mova-se direcionado especificamente para os 
aposentados, ativos ou não”, afirma o diretor. 

A democracia que permitiu à um homem simples, 
nordestino, torneiro mecânico e sindicalista se 

tornar presidente do Brasil, possivelmente todo esse 
enredo   não tivesse acontecido caso esse homem 
fosse servidor público do estado do Ceará, isso por-
que a prática antidemocrática de estigmatizar e reti-
rar os direitos das lideranças sindicais usualmente 
implementadas pelo governo do estado, com certeza 
seria impeditivo para um capítulo tão importante da 
história desse país. O arsenal de medidas nada de-
mocráticas que o governo estadual utiliza com o úni-
co e condenável objetivo de prejudicar o movimento 
sindical parece não ter fim, desde fomentar a divisão 
da categoria, passando pela falta de diálogo com 
os sindicatos, chegando até ao descumprimento da 
constituição estadual em seu artigo 169. 

Art. 169. O servidor público do Estado quando 
investido nas funções de direção 

máxima de entidade representativa de classe ou 
conselheiro de entidade de fiscalização do exercício 
das profissões liberais, não poderá ser impedido de 
exercer suas funções nesta entidade, nem sofrerá 
prejuízos nos seus salários e demais vantagens na 
sua instituição de origem.

O estado democrático de direito contemplado na 
constituição federal e replicado na constituição es-
tadual, tem fragorosamente solapada sua essência 
na construção de uma sociedade mais justa e igua-
litária, na medida em que de forma autoritária e arbi-
trária o governo do estado do Ceará tenta castrar o 
sagrado direito de os servidores públicos terem uma 
plena representação política. 

Não há respaldo jurídico e muito menos político 
para tais práticas, a adoção de medidas de força vi-
sando calar a voz de segmentos da sociedade civil 
já não encontram receptividade no século XXI, e o 
sindicato mova-se repudia veementemente essa 
forma de coação praticada pelo governo do Ceará, 
reafirmando nosso compromisso com a democracia, 
o estado democrático de direito e o livre exercício 
sindical.

Movimento sindical 
sob ataque. 

Democracia em risco!

Editorial
#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!
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POR ABSOLUTA FALTA DE JUSTA CAUSA, 
JUSTIÇA DETERMINA QUE ADAGRI SUSPENDA 

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO ABUSIVO 
ABERTO CONTRA SERVIDORA DA AUTARQUIA.

A servidora da ADAGRI era vítima de 
perseguição e discriminação em seu am-
biente de trabalho e por último estava 
sendo alvo de inquérito administrati-
vo que apurava fato não qualificado 
como ilícito administrativo, o que de-
nota o caráter abusivo e ilegal do alu-
dido inquérito, situação que lhe cau-
sava enorme abalo psíquico e moral, 
afetando sua saúde, além de diversos 
danos materiais, tais como não poder ser 
promovida, nem transferida. Para o advogado do 
MOVA-SE, Eudenes Frota, a falta de justa causa para abertura e manu-
tenção do citado inquérito administrativo era tão evidente que o juiz da 
11ª Vara da Fazenda Pública concedeu medida liminar de pronto, deter-
minando a imediata suspensão do inquérito, por entender que a acusação 
imputada à servidora não configurava nenhum ilícito administrativo, ao 
contrário a conduta da servidora caracterizava-se como mero exercício 
de um direito. Na verdade, a perseguição sofrida pela servidora deita raí-
zes no fato de a mesma ser mulher, ser mãe e ainda por ser, profissional 
e academicamente, uma mulher exitosa. Questões como essa suscitam 
questionamentos acerca da correta aplicação no serviço público estadual 
da lei estadual que proíbe a prática de assédio moral, visando a manuten-
ção de um sadio ambiente de trabalho.

PEC da Rachadinha e PEC do Padrinho são alguns ‘apelidos’ da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 32, da reforma Administrativa do governo de Jair Bolsonaro, que 
tramita no Congresso Nacional e prevê enormes prejuízos para o Brasil e para os brasilei-
ros e brasileiras.

A PEC 32 mostra que ela representa a destruição da Constituição de 1989, no que se 
refere à garantia de um modelo democrático de gestão pública, descentralizado, com equi-
líbrio dos três Poderes, garantindo à população o acesso ao serviço público, a edificação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e o poder de participação da classe trabalhadora.

É hora de fortalecer a luta contra 
a Reforma Administrativa!

BOLSONARO E SEUS ALIADOS QUEREM DESTRUIR O SERVIÇO PÚBLICO! 
SAIBA MAIS EM NOSSO SITE: https://www.mova-se.org.br/

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CONDENA 
EMATERCE A PAGAR REAJUSTE SALARIAL DE 10,87% 

RETROATIVO AO ANO DE 2016.
O MOVA-SE obteve importante vitória na Justiça do 

Trabalho para os empregados públicos da EMATER-
CE, a qual se nega a conceder reajuste salarial aos 
seus empregados públicos, alegando ser uma es-
tatal dependente e por isso não pode conceder 
reajuste salarial aos seus empregados. Porém, 
apesar de ser uma estatal dependente, o Tribunal 
Superior do Trabalho – TST condenou a EMATER-
CE a pagar o reajuste salarial de 10,67% retroati-
vo ao mês de janeiro de 2016 aos empregados da 
EMATERCE que são sócio do SINDICATO MOVA-SE. 
O julgamento aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2022. O 
assessor jurídico do MOVA-SE, Dr. Eudenes Frota, informou que assim que a decisão 
for publicada no diário oficial, o que deve ocorrer ainda neste mês de março, vai pedir 
a execução da mesma para fins de implantação no contracheque dos empregados da 
EMATERCE sócios do MOVA-SE.

INFORMES
JURÍDICOS

#AÇÃO SINDICAL
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#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!

Após dois anos de isolamento social, sem 
jornadas presenciais, atingidos por barra-

gens saíram às ruas e realizaram atos, ocu-
pações, plenárias e marchas para denunciar 
as violações de seus direitos e lutar contra as 
tentativas de privatizações do setor energéti-
co.

A programação da jornada de lutas deu 
início ontem, dia 14 de março, que incluiu ocu-
pações em todo o Brasil, em sedes de órgãos 
públicos, assembleias e marchas simbólicas 
no qual os atingidos reivindicam a reparação 
de seus direitos e denunciam os impactos 
causados pelas barragens de mineradoras e 
hidrelétricas, que impõem risco à vida de mo-
radores do entorno, além de causar a deses-
truturação de comunidades, perdas econômi-
cas e impactos sociais e ambientais, como no 
caso dos crimes de Mariana (2015) e Bruma-
dinho (2019) e de dezenas de barragens que 
são consideradas em situação emergência no 
Brasil.

Em Fortaleza os Atingidos por Barragens 
(MAB) realizaram ato na manhã desta terça-
-feira,15/03, e contou com a participação e o 
apoio do Mova-se,  representado pelo diretor 
Hernesto Luz, sindicatos, movimentos sociais 

e  famílias atingidas, protestaram contra os al-
tos preços da luz e denunciam os aumentos 
abusivos cobrados pela Enel.

Conforme depoimento do MAB, “os atin-
gidos apontam ainda a farsa da crise hídrica 
como uma forma de cobrar mais caro a luz do 
povo brasileiro, além das inúmeras e abusivas 
bandeiras tarifárias." Na ocasião, ainda em 
protesto na sede da Enel, houve a reivindi-
cação do acesso automático das famílias de 
baixa renda à tarifa social.

Outra pauta discutida  nacionalmente du-
rante a jornada deste ano é a defesa da Po-
lítica Nacional de Direitos das Populações 
Atingidas por Barragens – PNAB (Projeto de 
Lei 2788/19), que visa garantir o direito dos 
atingidos pela construção, operação, desati-
vação ou rompimento de barragens no país.

Reforçamos que o “Dia Internacional de 
Luta contra as Barragens, pelos Rios e pela 
Vida”, atingidos do Brasil e de diversos paí-
ses do mundo se mobilizaram em diferentes 
atos. As manifestações integram a jornada de 
lutas de março que acontecem desde o dia 8 
de março, Dia Internacional das Mulheres, e 
seguem até o dia 22 de março, Dia Mundial 
da Água.

Mova-se participa de ato 
para denunciar as violações dos 

direitos sociais e os altos preços da luz

“O preço da luz é um roubo e tira a comida do povo!”

Sentimento de pesar e tristeza pelo faleci-
mento do Sr. FRANCISCO CUNHA RIBEIRO, 
pai do diretor de Comunicação,Maninho Cunha, 
ocorrido no dia 07 de março de 2022. Ao mesmo 
tempo deixamos em palavras uma homenagem 
a essa pessoa incrível, homem horado que dei-
xou exemplos de luta e garra que permanecerá  
inesquecível.

Chico Cunha, presente! 

Nota de Pesar

E também pelo falecimento da nossa 
querida companheira de lutas, Zélia Franklin. 

Com desejo de transformação e igualda-
de social, Zélia, contribuiu muito pela eman-
cipação dos servidores do estado, onde, foi 
ex-coordenadora do Sindicato dos Trabalha-
dores no Serviço Público Estadual do Ceará 
(Mova-se), era socióloga e advogada, espe-
cialista em Saúde e Desenvolvimento Sus-
tentável, mestra em Sociologia e Desenvol-
vimento Agrícola. Ingressou na Secretária da 

Saúde do Estado (Sesa) no ano de 1993, na Escola de Saúde Pública e em 
1995 passou a integrar a Divisão de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente 
da Vigilância Sanitária. Assessorou o Conselho Estadual de Saúde do Ceará 
(Cesau/CE) no ano 2000 e em 2007. 

Além de ter sido uma das fundadoras do PT Ceará. A companheira fale-
ceu na madrugada do dia 3 março de 2022.

Zélia Franklin, presente! 

A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Traba-
lhadores no Serviço Público Estadual do Ceará/
MOVA-SE se compadece na dor pelo falecimento do 
companheiro Raimundo Nonato Américo de Oliveira.

Nonatinho, como era conhecido, foi funcionário 
da Ematerce de Independência e fazia parte do Nú-
cleo da Assema na Região de Crateús. Seu faleci-
mento aconteceu neste no dia 9/1, no hospital onde 
estava internado.

Nossa manifestação de tristeza e pesar pelo 
ocorrido!

Nonatinho, presente!
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#FIQUE SABENDO
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Quando o trabalhador faz a opção por ser sócio do sindicato, ele escolhe participar ativa-
mente das ações que vão assegurar respeito ao seu trabalho, além de conquistas sociais e 

trabalhistas para todos.
Com a sindicalização, a representatividade do sindicato é ampliada e isso fortalece a institui-

ção durante as campanhas salariais.

Oferecemos diversos benefícios à qualidade de vida dos trabalhadores. Com uma pequena 
contribuição mensal (apenas 1% sobre o salário base), todo associado e seus dependentes 
podem usufruir de várias vantagens e atendimento personalizados.  

Categoria unida sindicato forte! Seja sócio! Mova-se! 

CONVÊNIOS E PARCEIRAS:

UM MUNDO DE ATIVIDADES E DIVERSÃO PARA TODA FAMÍLIA!

•Clube de Lazer
•Sesc Iparana Hotel Ecológico
•Atividades Esportivas
•Tratamentos Odontológicos
•Restaurantes • Bibliotecas
•Pacotes de viagens e excursões
•Descontos no Senac

•Tratamentos Estéticos, Corporal e Facial
•Escolas Educar Sesc, Sesc Idiomas
•Teatros, shows, oficinas e cursos
•E muito mais!
Se ainda não tem o cartão SESC, então, 
seja SÓCIO do sindicato e aproveite 
todos esses benefícios.

COM O CARTÃO SESC, VOCÊ FILIADO AO MOVA-SE PODE APROVEITAR TODOS ESSES BENEFÍCIOS:

HOTEL CANTINHO 
DAS FLORES

Venha desfrutar do melhor da 
Serra de Guaramiranga no Hotel 
Cantinho das Flores.

Servidores Públicos filiado ao 
Mova-se terão descontos de 20% 
nas diárias.
Informações e reservas: 
(85) 99230-6083

O MOVA-SE, fecha parceria 
com o Serviço Social do Comércio 
(Sesc). No Sesc, você encontra 
clínicas, restaurantes, teatros, 
shows, espetáculos, esportes, 
academias, escolas, cursos, bi-
bliotecas, hotéis, turismo e muito 
mais. Tudo por um preço super 
acessível e com a qualidade e o 
atendimento amigo do Sesc. E 
sabe como você aproveita tudo 
isso? Simples, fazendo seu Cartão 
no Sesc mais perto de você.

A Faculdade Unyleya oferta  mais 
de 800 cursos de Pós-Graduação e 
11 cursos de Graduação a Distân-
cia. São condições especiais naa 
Pós-Graduação e Graduação para 
associados e seus dependentes.

Entre em nosso site e saiba 
mais: https://www.mova-se.org.br/

Acesse o link PARCEIROS: 
https://www.mova-se.org.br/parcei-
ros-2/

Informamos aos sócios do Sindicato Mova-se que a Farmácia Pa-
gue Menos disponibiliza desconto especial aos sindicalizados do 
sindicato nos Testes de Covid e Influenza e também tem descontos 
especiais em medicamentos. Confira! Para obter o desconto basta 
apresentar a carteirinha de sócio do sindicato com o NÚMERO DA 
INSCRIÇÃO SINDICAL.

Encontre no MOVA-SE tudo o que SESC oferece para você e sua família

Acompanhe ao vivo o Programa SEXTOU MOVA-SE, 
transmitido pela Rádio Cidade AM 860, das 8h às 8h55min, ou 

acesse a plataforma digital: http://www.radios.com.br/play/11376

Apresentação: Prof. Pádua Araújo
Comentários: Maninho Cunha 

 
@sindicato_movase 

www.facebook.com/sindicatomovase 

www.mova-se.org.br

SERVIDOR!
CONSTRUA COM A GENTE O JORNAL MOVA-SE
Mande notícias, sugestão, reclamações ou críticas.

Siga nossas 
Redes Sociais:

Sindicato dos Trabalhadores no

Serviço Público Estadual do Ceará
FILIADO À

Uma oportunidade im-
perdível para os associa-
dos e seus dependentes 
que desejam realizar uma 
graduação ou pós-gradua-
ção na UNI7
Interessados (as) entrem 
em contato:
parcerias@uni7.edu.br
Contato: (85) 4006-7604
www.uni7.edu.br

CURSOS DE PÓS-GRA-
DUAÇÃO A DISTÂNCIA, 
INGLÊS DE ALTA 
PERFORMANCE, MBA, 
ESPECIALIZAÇÃO, 
MESTRADO E MUITO 
MAIS !
Acesse: 
https://www.ieci.com.br/
Outras informações: 
(85) 4141-6692 
(85) 9 8879-2704
contato@ieci.com.br

Confira as vantagens de se tornar sócio do Sindicato

Temos também parceria com 
clínica de beleza e estética.


