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Morada Nova Assembleia Virtual: Regional de Sobral

Crato/Juazeiro do Norte

Registro assembleia geral 
extraordinária (virtual e presencial) 

realizado na sede do MOVA-SE. 

Itapipoca/CE

Hospital do Coração SEDE DO MOVA-SE em Fortaleza

Mova-se iniciou durante vários meses, assembleias extraordinárias, (presencial e virtual), para a escolha dos delegados (as) que parti-
ciparam do XI Congresso dos Trabalhadores e trabalhadoras no Serviço Público Estadual do Ceará/ CONTECE,  realizado nos dias 25, 26 
e 27 de agosto de 2022, no Hotel Ecológico, Sesc Iparana em Caucaia.

Ressaltamos que a escolha dos delegados(as) para o evento foi um momento muito importante para o fortalecimento da categoria. São 
eles os responsáveis por encaminhar junto às bases toda a política sindical realizando a interlocução entre o sindicato e os servidores, tra-
zendo as demandas específicas das categorias. O evento traz consigo debates e reflexões que apontam os caminhos para guiar a categoria 
em sua luta pela valorização do servidor e serviço público, defesa de direitos, além das deliberações sobre a reforma estatutária.

SEGUE ALGUNS REGISTROS DAS ASSEMBLEIAS REALIZADAS NO INTERIOR E CAPITAL:

SECULT

CREDE em Quixadá

“Sindicato do Futuro, Visões e Práticas para uma
Nova Era” é tema do  Congresso do MOVA-SE

Empregados público do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP) em São Gonçalo

NUTEC

 CEASA

PREPARAÇÃO PARA O XI CONTECE:
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#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!

O Sindicato MOVA-SE, representado pela diretora Márcia Veras e representantes do Fórum Uni-
ficado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais (Fuaspec) realizaram no 
mês de agosto, na sede da SEPLAG, um ato unificado que cobra o cronograma de reuniões da Mesa 
Estadual de Negociação Permanente. Entre as entidades presentes estavam: ASSEEC; ASSTDS; 
ASFUN; MOVA-SE; SINDETRAN; ASNUT; SINDAGRI; ASSEDA.

Diante dessa união e engajamento de todos e todas, as entidades conquistaram uma significativa 
vitória, a SEPLAG deixou agendado para o dia 24 de agosto de 2022, às 9 horas, a retomada da MENP.

A Prioridade das Pessoas Idosas nos Processos 
Administrativos de Concessão de Benefícios

Mova-se participa de Seminário:

O Sindicato MOVA-SE, representado pelo Coordenador prof. Pá-
dua Araújo, participou no mês de julho de um Seminário: A Prioridade 
das Pessoas Idosas nos Processos Administrativos de Concessão de 
Benefícios, realizado pelo o Ministério Público do Estado do Ceará 
(MPCE) com parceria da Fundação de Previdência Social do Estado 
do Ceará – Cearaprev. O evento ocorreu na sede da Ordem dos Ad-
vogados do Estado do Ceará (OAB – CE). Na ocasião, abertura do 
evento foi feita pelo MPCE, na pessoa de Alexandre de Oliveira Alcân-
tara, Promotor de Justiça e Coordenador Auxiliar do Centro de Apoio 
Operacional da Cidadania e teve como objetivo mapear dados sobre 
a situação atual dos procedimentos previdenciários pendentes, como 
datas de requerimento, durações dos procedimentos, tempo médio 
para concessões definitivas de benefícios e outros dados relevantes 
para aferir o serviço prioritário dado a pessoas idosas. 

Conforme o entendimento da Cearáprev, o seminário teve 
como principal finalidade, além de buscar transparência nos traba-
lhos do Estado, instruir o Procedimento Administrativo que fiscali-
za a prioridade legal das pessoas idosas no âmbito da Cearaprev. 

Pádua Araújo, destacou em sua fala a injustiça social para 
com os idosos, além, da dificuldade da aposentadoria e solicita 
na luta pela revisão da contribuição de 14% para aposentados e 
pensionistas estaduais: “reforma impactou negativamente a apo-
sentadoria de servidores de vários órgãos, foi destacado que a 
reforma da previdência foi o mais duro ataque aos direitos dos tra-
balhadores do serviço público, pois a (de)reforma da previdência 
estadual alterou a regra de cálculo para concessão de aposenta-
doria...” reforçou o coordenador do Sindicato.

Professores estiveram na sede do sindicato MO-
VA-SE, para debater a respeito da filiação coletiva do 
Movimento Amigos professores temporários do Estado 
do Ceará, na ocasião foram por membros da diretoria. 
Na ocasião os dirigentes sindicais acolheram as pautas 
do coletivo de professores, acordando o compromisso 
de apoiar a luta e dar suporte as ações e eventos. 

Representante do Movimento de Professores Tem-
porários, Jairo Ribeiro e François André.

ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE! 

MOVA-SE em ato unificado cobra retomada 
da Mesa de Negociação Permanente (MENP)

Professores temporários 
reconhecem a luta do MOVA-SE! 
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A Lei Complementar nº 08, de 03 de dezembro 1970 
estabeleceu a criação do Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público – PASEP, que garantia, em 
síntese, participação na receita dos respectivos órgãos e 
entes integrantes da administração pública direta e indireta, 
nos âmbitos federal, estadual e municipal.

A participação no programa era por meio de cotas, cal-
culadas proporcionalmente ao tempo de serviço registrado 
na conta e ao salário anual do servidor/militar, e o levanta-
mento dos valores estava condicionado à ocorrência de um 
dos eventos positivados em lei (aposentadoria, transferên-
cia para a reserva, invalidez e casamento).

O Banco do Brasil foi a instituição que a lei definiu 
como responsável por gerir e rentabilizar esse capital, de-
volvendo ao servidor de forma justa e com a participação 
nos lucros.

O fundo PASEP foi extinto com o advento da Constitui-
ção Federal de 1988, mas garantiu que os servidores civis 
e militares que haviam ingressado no serviço público até 05 
de outubro de 1998 permaneciam inscritos no programa, 
sendo titulares das cotas que em seu favor foram deposi-
tadas até aquela data, e que estas seriam levantadas nas 
hipóteses previstas em lei.

No entanto, em diversos casos, os valores levantados 

pelos servidores não receberam a devida correção mone-
tária e rentabilização pelo Banco do Brasil.

Com o intuito de garantir que os filiados recebam a di-
ferença entre o valor devido e o valor de PASEP recebido, 
o Mova-se está interpondo ações judiciais contra o Banco 
do Brasil, exigindo o pagamento do desfalque.

Os servidores que desejam saber se fazem jus a corre-
ção devem se dirigir a qualquer agência do Banco do Brasil 
e solicitar o extrato de PIS/PASEP e as microfilmagens, e 
em seguida levar tais documentos à sede do sindicato.

A documentação será enviada para cálculo, e se verifi-
cado prejuízo ao servidor, será movida ação judicial.

INFORME JURÍDICO
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Em reunião extraordinária ocorrida na sede 
do sindicato, os diretores do MOVA-SE represen-
tado pelo coordenador Pádua Araújo, o diretor in-
tersindical, Hernesto Luz e o diretor de formação, 
Ulisses Moreira, estiveram conversando com o 
presidente da Apeoc prof. Reginaldo Pinheiro e 
o professor Anísio Melo, coordenador da Frente 
Norte e Nordeste pela Educação sobre a taxação 
dos 14% da previdência, capitalizado pela Refor-
ma da Previdência Estadual. No qual concorda-
mos que a reforma da previdência foi o mais duro 
ataque aos direitos dos trabalhadores do serviço 
público.

A reforma da previdência estadual alterou a 
regra de cálculo para concessão de aposentado-
ria por invalidez, reduzindo drasticamente esse 
benefício; mudou o cálculo das pensões, ocasio-
nando, da mesma forma, a redução dos valores 
dos benefícios concedidos; e alterou a regra de 
contribuição previdenciária dos aposentados e 
pensionistas, que antes contribuem com 14% 
apenas quando o benefício supera o teto do regi-
me geral, que hoje é de R$ 7.087,22; com a refor-
ma, a taxação passou a incidir sobre benefícios 
a partir de dois salários mínimos (R$ 2.424,00). 
Além disso, a reforma impactou negativamente 
a aposentadoria de servidores de vários órgãos, 

que ganham gratificações por desempenho.
Com o novo cálculo, as perdas salariais sobre 

as gratificações a serem levadas para a aposen-
tadoria chegam a 70%.

Lembramos que a reforma cearense é uma 
das piores do País e que os servidores já tive-
ram muitas perdas após a Lei Complementar 
167/2016 do Ceará, que aumentou gradativa-
mente a alíquota de contribuição previdenciária 
do funcionalismo público estadual de 11% para 
12% em 2017, 13% em 2018 e 14% em 2019.

 A diretoria do Sindicato MOVA-SE, re-
presentada pelos dirigentes sindicais, Jeru-
sa Feitosa, Márcia Veras, Sabino Helano e o 
advogado do Sindicato, Dr. Eudenes Frota, 
participaram no Auditório 2 no Complexo 
das Comissões na Assembleia Legislativa 
do Ceará de uma reunião com a base de 
engenheiros, entre eles: engenheiros quí-
micos, civil, como também, agrônomo, geó-
grafo, além dos médicos veterinários que na 
ocasião, pautaram a minuta de reivindica-
ção sobre a luta pela implementação do piso 
salarial dos engenheiros em órgão públicos.

A referida reunião contou com a presen-
ça do Sindicato dos Engenheiros no Estado 
do Ceará, representada pela engenheira ci-

vil Teodora Ximenes, entre outras entidades 
representativas.

Os presentes destacaram ainda a ne-
cessidade de estabelecer uma nova legisla-
ção que defina qual a base de cálculo para 
fixação do piso salarial (definir um meca-
nismo de indexação), mediante decisão do 
supremo tribunal federal (STF). Outros eixos 
abordados foram sobre o direito dos profis-
sionais servidores públicos estatutários ao 
salário mínimo profissional e o estudo sobre 
o piso salarial profissional mediante lei de 
iniciativa do poder executivo. “A Lei Com-
plementar 103, de 14 de julho de 2000, que 
permite aos estados criarem seus próprios 
pisos salariais.”

MOVA-SE segue em luta pela 
implementação do piso salarial dos 

engenheiros em órgãos públicos

Juntos pela alteração na 
Lei 4950-a de 1966

Deliberações da reunião realizada no dia 16 de agosto de 2022: 
- Solicitar à assessoria parlamentar 

do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) relação de projetos 
de Lei que tramitam no Congresso Na-
cional, referente a Lei 4950-A de 1966;

 - Encaminhar até o dia 22 de agos-
to, a minuta consolidada do projeto de 
lei para as entidades participantes;

- Fazer articulações políticas, visan-
do o encaminhamento do projeto de Lei 
ao Congresso Nacional (responsável: 
todas as entidades participantes);

- Organizar as iniciativas das enti-
dades para o planejamento de novas 
ações sindicais. 

13° Salário Integral Já!
Este ano, o servidor público foi sur-

preendido com uma redução no paga-
mento da primeira parcela do abono 
de natal, popularmente conhecido 
como 13° salário.

Esta situação teve reconheci-
mento oficial pelo órgão responsá-
vel pela gestão e administração de 
pessoal do Estado, Seplag. Fato este 
que foi prontamente enfrentado pelos re-
presentantes dos servidores públicos do estado, 
entre os quais o Mova-se, durante reunião realiza-
da dia 28 com gestores da pasta.

Segundo a Seplag, a alteração na regra do cál-
culo do 13° salário se deu em virtude de uma nova 
interpretação da Lei Estadual n° 13.333/2003, que 

trata do pagamento do abono de natal.
Tal entendimento implica em efe-

tivo prejuízo à classe dos trabalha-
dores do serviço público, notada-
mente àqueles do poder executivo, 
uma vez que os demais poderes: 
legislativo e judiciário, não acompa-

nharam a mesma interpretação.
O 13° salário deve ter sua base de 

cálculo no mês de dezembro do ano cor-
rente, e não proporcional a cada mês trabalhado, 
como sugere a Seplag . Esta é uma interpretação 
equivocada.

O Mova-se segue firme em sua atuação políti-
ca para reverter essa situação.

Não abriremos mão de nenhum direito! 3 
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MOVA-SE e APEOC somam força e definem 
agenda de luta e mobilização pela revisão 

da reforma da previdência estadual

MOBILIZAÇÃO DA LUTA!
• Agenda coletiva: MOVA-SE e APEOC estão
realizando seminários para debater sobre fi-
nanciamento da Educação e revisão da refor-
ma da previdência estadual.
• Nos ajude a colher assinaturas assinando 
o abaixo-assinado do projeto de iniciativa 
popular para derrubar a taxação de aposen-
tados(as) do serviço público estadual. Docu-
mento em nosso site: https://www.mova-se.
org.br

MOVA-SE POR VOCÊ!
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#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!

Em busca de informação, diálogo e o fortalecimento da classe trabalhadora o a Direção do 
Sindicato MOVA-SE, representada pelo Coordenador Geral Pádua e a Diretora Valéria Men-
donça participaram de reunião com o Superintendente Dr. Manoel Pedro e outros Gestores da 
Fundação Regional de Saúde do Ceará - FUNSAÚDE, que na ocasião foi cobrado do órgão à 
convocação de todos os aprovados da FUNSAÚDE. 

Conforme já relatado nos editais, os novos concursados irão ser contratados como emprega-
dos públicos, com todos os direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 
salários compatíveis com o mercado. Está prevista, também, a entrada de profissionais diaristas 
em substituição ao antigo modelo, com ênfase em plantonistas.

CONFIRA OS BENEFÍCIOS DE SER SÓCIO DO MOVA-SE

Sindicato dos Trabalhadores no
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CONVOCAÇÃO JÁ! Reunião discute nomeação IMEDIATA dos concursados da FUNSAÚDE

Com objetivo de ampliar a 
luta pelo chamamento e discu-
tir pautas relevantes aos ser-
vidores da saúde estão sendo 
realizadas atravês do Coletivo 
de Saúde do MOVA-SE várias 
reuniões virtuais  denominado: 
Programa Mais Saúde para 
Tod@s, Acompanhe os deba-
tes pelas  nossas plataformas 
digitais: site:https://www.mova-
-se.org.br ou em nosso canal 
de Youtube: https://www.youtu-
be.com/user/videosmovase  

TV MOVA-SE: Programa Mais Saúde Para Tod@s

A Lei Maria da Penha completou 
no mês de agosto 16 anos

SEJA SÓCIO

Oferecemos diversos benefícios para os nossos associadaos. Com uma pequena contribuição mensal (apenas 1% 
sobre o salário base), todos os associados podem usufruir de várias vantagens e atendimento personalizado. 

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

HOTEL CANTINHO DAS FLORES


