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2023 VEM COM TUDO!

Informamos que a direção do Sindicato MOVA-
-SE e a Associação dos Servidores da Ema-

terce (ASSEMA) vem se somando na luta em 
defesa da reposição salarial dos servidores e 
empregados públicos do Estado. Durante todo 
ano de 2022 o sindicato e Assema participaram 
de atos e protestos em prol da reposição salarial 
da categoria, neste sentido, no dia 11 de outubro 
de 2022, foi protocolado no Palácio da Abolição 
a minuta de reivindicação dos trabalhadores(as), 
o referido documento reivindica pontos importan-
tes entre eles destacamos: a reposição salarial, 
melhores condições de trabalho, plano de cargos 
e carreiras, concurso público entre outros. 

Em 2023 continuaremos na pressão pelo re-
ajuste salarial, continuaremos intensifi cando os 
atos e articulações políticas e alternativas para 
garantir uma negociação justa e necessária.
Vejam alguns pontos da pauta da rei-
vindicação. 
O governo do estado efetivara imediatamente 
a contratação dos que já se submeteram aos 
concursos públicos realizados, com o objetivo de 

substituir o número de terceirizados e estágios 
hoje existente;
Novas tecnologias: desde que sejam implanta-
das para modernizar a máquina do estado e não 
para substituir a mão de obra causando demis-
sões de servidores. 
Todos os custos com a execução das atividades 
dos servidores que atuem à distância, inclusive 
material de escritório, computadores, equipa-
mentos, manutenção destes, cadeiras e mesas 
ergonômicas, energia elétrica, banda larga e 
pacote de dados de internet, devem ser integral-
mente arcados pelo estado.
A quantidade de servidores em teletrabalho, por 
unidade, está limitada a 30% de sua lotação efeti-
va, admitida excepcionalmente a majoração para 
50%, a critério do gestor, cabendo ao gestor da 
unidade demonstrar que a medida não compro-
meterá o adequado funcionamento da unidade.

Atenção! Tenha acesso ao documento com-
pleto em nosso site! https://www.mova-se.
org.br

MOVA-SE e ASSEMA juntos na luta pela reposição 
salarial dos servidores e empregados do Estado

Este ano o Mova-se completará 35 
anos de luta sindical e hoje re-

presenta legalmente os mais de 160 
mil servidores e empregados públi-
cos dos poderes executivo, legisla-
tivo e judiciário. O Mova-se (Movi-

mento de Valorização e Articulação 
dos Servidores Estaduais) e hoje 
o Sindicato dos Trabalhadores no 
Serviço Público Estadual do Ceará/ 
MOVA-SE é uma sociedade civil de 
direito privado, sem fins lucrativos, 

fundado em Assembleia Geral da 
categoria, realizada no dia 1º de no-
vembro de 1988, com Foro Jurídico 
nesta capital e sede própria à Rua 
Princesa Isabel, 502 - bairro Centro, 
Fortaleza - Ceará.

Registro dos diretores Pádua Araújo e Sabino Alano 
em manifestação no Palácio da Abolição

Rumo aos 35 anos de resistência e luta! 
Vem aí, o aniversário de 35 anos do sindicato
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#ONDE TEM LUTA, TEM MOVA-SE!

Sindicato dos Trabalhadores no

Serviço Público Estadual do Ceará
FILIADO À

O professor Pádua Araújo, Coordenador do Sindicato 
MOVA-SE, esteve presente no dia 06/01 de 2023, com a 
Deputada Estadual Larissa Gaspar (PT), em uma reunião, 
que tratou da pauta de valorização dos trabalhadores do 
serviço público e a luta pelo reajuste salarial para 2023. 

Conforme os argumentos do coordenador Pádua, a 
retomada da política de valorização do salário dos servi-
dores é de extrema importância, haja vista, que a data-ba-
se da categoria já passou desde 1º de janeiro deste ano, 
“esperamos que o percentual de reajuste recomponha o 
poder de compra dos servidores. A data base é a data 
destinada à correção salarial e a discussão e revisão das 
condições de trabalho, precisa ser respeitada” reafirma 
Pádua. 

Campanha de Valorização dos trabalhadores do serviço 
público e a luta pelo reajuste salarial continua em 2023

Pádua Araújo e a Deputada Estadual 
Larissa Gaspar (PT)

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual 
do Ceará/MOVA-SE, em nome de sua diretoria executiva, de-
monstra profunda indignação com a tentativa de golpe fascista 
e bolsonarista ocorrida na tarde de ontem (08/01/22) em Brasí-
lia, na Praça dos Três Poderes. Muito mais que bens materiais e 
imóveis destroçados, houve agressão a jornalistas e servidores 
em cumprimento de sua função constitucional, com a conivên-
cia de fascistas infiltrados na Polícia Militar e Polícia Civil do DF, 
além do Exército, governo distrital e de outras instituições. Na-
quele mesmo cenário, essas forças de segurança foram muito 
mais violentas, usando bombas de gás lacrimogêneo e balas de 
borracha nas manifestações de pessoas pretas, pobres, sem-
-terra, atingidos por barragens, o povo trabalhador em geral.  

   A manifestação golpista, carregada de um falso e vazio 
patriotismo, é nitidamente construída e financiada por uma eli-
te antidemocrática, também estimulada pelos 4 anos governo 
Bolsonaro, que permitiu o horror do corte de direitos, políticas 
sociais, destruição da natureza e dos territórios dos povos ori-
ginários. Portanto, essa manifestação se remete diretamente 
aos que esconderam os cortes de verbas na educação, bem 
como se mostraram coniventes ou partícipes dos escândalos 
de corrupção na pasta. Negaram a ciência e estimularam a 
desassistência à saúde na pandemia, acabando com cente-
nas de milhares de vidas. Desmontaram institucionalmente a 
cultura brasileira, que constrói nossa identidade e é fonte de 
renda para muitos e muitas. Não se manifestaram quando a 
fome passou a entrar cada vez mais na mesa de milhões de 
brasileiros. Violentam e matam quem é divergente na visão po-
lítica, são intolerantes religiosos, racistas e atacam as pessoas 
LGBTQIAP+. Não aceitam o resultado das eleições para presi-
dente e bombardeiam as redes com notícias falsas. Se mostram 
totalmente avessos à liberdade, solidariedade e diversidade do 
nosso povo.  

   Nós, que somos entidade representativa de trabalhadoras 
e trabalhadores do serviço público estadual do Ceará não admi-
timos que fascistas e falsos patriotas destruam bens públicos, 
como foi feito em Brasília, como não aceitamos sua infiltração 
no Estado para prejudicar os serviços públicos, e principalmen-
te promover ataques à democracia e aos direitos dos trabalha-
dores! Que sejam devidamente investigados e presos os partici-
pantes e financiadores da tentativa de golpe em Brasília!  

   
   
Fascistas não passarão pela luta do povo brasileiro! 

NOTA DE REPÚDIO AOS ATOS 
TERRORISTAS E ANTIDEMOCRÁTICOS  

A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores no Ser-
viço Público Estadual do Ceará/MOVA-SE, foi às ruas, na noite 
do dia 09 de janeiro de 2023, repudiar os atos terroristas e tenta-
tiva de golpe ao Estado Democrático de Direito, antidemocráticos 
e violentos provocada por vândalos e terroristas que invadiram os 
prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Pa-
lácio do Planalto, em 8/01, e agrediram jornalistas e promoveram 
depredação e atos antidemocráticos.  

Reafirmamos que este ataque covarde é um grave ataque 
contra a democracia e o povo brasileiro, que decidiu, de forma 
legítima na eleição de outubro de 2022, por um novo presidente, 
o já empossado Luiz Inácio Lula da Silva. 

 Este ataque golpista, não fere apenas os três poderes da 
República, mas toda nação. Cabe agora que estes terroristas 
sejam responsabilizados, punidos e condenados com rigor da lei. 

 O MOVA-SE continuará firme na sua posição de defesa da 
democracia, do povo, do sistema eleitoral e da Constituição de 
1988. Lembramos que   estamos atentos e mobilizados em defe-
sa da democracia e da soberania do popular. 

Viva a democracia! 

Formação Política Sindical/MOVA-SE
O secretário de formação, Iltemar Martins, a secretária 

da mulher trabalhadora da Fetamce, Sheila Gonçalves, e 
a técnica da subseção do Dieese na Federação, Rosilene 
Cruz, reuniram na manhã do dia 04/01/2023, com o se-
cretário de formação do MOVA-SE, Ulisses Moreira, que 
em pauta discutiu a construção de parcerias entre as enti-
dades para a organização de eventos formativos voltados 
aos servidores municipais e estaduais. O encontro aconte-
ceu na sede da Fetamce.

Mova-se participa de ato 
em defesa da democracia!
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Retrospectiva: Confira os principais 
assuntos que marcaram o ano do Sindicato

ACONTECEU EM 2022ACONTECEU EM 2022

Percurso da Memória e Verdade
 
Sócios do sindicato visitaram o Memorial da Resistência, Arquivo das 

Sombras e Passeio Público. Em parceria com a Secretaria de Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos- SPS o Sindicato MOVA-SE 
realizou na manhã do dia 15/12/2022, o Percurso da Memória e Verdade, na 
ocasião os participantes visitaram os locais de resistência fizeram um resgate 
da memória e da verdade histórica dos cearenses que se opuseram à Ditadura 
Civil-Militar.

SOBRE O MEMORIAL:
O Memorial da Resistência, por meio da exposição Arquivo das Sombras, 

recupera marcas físicas deixadas por presos políticos em suas paredes, re-
gistros fotográficos e depoimentos que retratam a experiência da Ditadura Ci-
vil- Militar no Ceará e suas crueldades. No espaço, é possível conhecer duas 
antigas celas e uma solitária da época que foram apresentados pelos Agentes 
da Memória, composto por ex-presos políticos anistiados como o companhei-
ro Valter Pinheiro, Lúcia Alencar, entre outros integrante do Comitê Memória, 
Verdade e Justiça do Ceará.

Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça!

Professor Pádua Araú-
jo, coordenador do Sindicato 
M0VA-SE foi empossado como 
Vice Conselho Fiscal da CEA-
RAPREV. Na ocasião, o então 
presidente da CEARAPREV, 
sr. João Marcos Maia, presidiu 
o ato solene de posse dos no-
vos Conselheiros integrantes 
do Conselho Fiscal da CEA-
RAPREV, a solenidade ocorreu 
após a realização da 1ª Reunião Ordinária do COFIS, realizada no dia 18 
de outubro de 2022, feita virtualmente pelas plataformas digitais.

SOLENIDADE DE POSSE: Professor Pádua Araújo é 
empossado como Vice-conselho Fiscal da CEARAPREV

Em 2022, os servidores e empregados públicos te-
meram a falta de atendimento de saúde do ISSEC após 
o recurso de R $125 milhões não estar previsto na Lei 
Orçamentária de 2023 enviada pelo Governo do Cea-
rá à Assembleia Legislativa. A diretoria do MOVA-SE, 
sindicatos, associações, começaram intensos protestos 
contra o governo, e no dia 12 de dezembro de 2022 em 
frente à Secretaria da Fazenda do Ceará em Fortaleza 
no qual manisfestaram uma audiência com secretária 
Fernanda Pacobahyba, solicitando esclarecimentos so-

bre o não aporte de 125 milhões em repasse para ao 
ISSEC. 

Após muita pressão do Mova-se, somando forças 
com outras entidades sindicais e Fuaspec o governo 
do estado finalmente envia uma emenda garantindo os 
recursos e verbas do ISSEC para todos os servidores e 
assim garantindo a vitória para 2023.

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

Manifestação na SEFAZ 

Mova-se, realiza manifestações em prol de recursos para 
saúde dos servidores e empregados públicos estaduais

Fórum das CUT's do Nordeste
 Em dezembro de 2022, o coordenador do MO-

VA-SE prof. Pádua Araújo participou do Fórum das 
CUT's do Nordeste, que na ocasião houve debate 
sobre as pautas de reivindicação dos trabalhado-
res(as) para o Consórcio Nordeste e os governos 
estaduais. 

O Consórcio foi criado em 2019 para ser o ins-
trumento jurídico, político e econômico de integra-
ção dos nove Estados da região Nordeste do Brasil,  
com proposta de manter um território de desenvol-
vimento sustentável e solidário. 

Registro do ato em defesa da contratação dos concursados da 
FUNSAÚDE em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
realizado no dia 25/10/2022 pela direção do MOVA-SE. 

O professor Pádua Araújo, coordenador do MOVA-SE destacou em 
sua fala a indignação e solidariedade a todos os concursados que estão 
aguardando o momento da sua contratação ao governo atual, respeito 
aos trabalhadores(as).

“Lutaremos até o fim para que os candidatos aprovados no concurso 
da Funsaúde assumam seus respectivos cargos” disse Pádua Araújo.

CONVOCA JÁ!

Ato em defesa da contratação dos 
concursados da FUNSAÚDE
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SEJA SÓCIO

MOVA-SE celebra Dia do Servidor 
com delicioso café da manhã na SPS

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado anualmente 
em 28 de outubro, o Sindicato MOVA-SE preparou no dia 26/10, uma pro-
gramação especial na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, 
Mulheres e Direitos Humanos - SPS. 

Na ocasião, os servidores se confraternizaram com um delicioso café 
da manhã após uma assembleia extraordinária informativa sobre a agen-
da de luta e mobilização do sindicato. Durante a confraternização, houve 
distribuição de brindes, sorteios de livros, kits e copos personalizados.

MOVA-SE recebe certifi cado: programa 
de relacionamento Estácio.

Para celebrar a união de parceria e incentivo a educação de quali-
dade, a faculdade Estácio através do programa de relacionamento com 
empresas e instituições que se inicia a partir da efetivação do convênio, 
entregou no dia 14/10, para o MOVA-SE o certifi cado de convênio entre o 
Centro Universitário Estácio e a entidade. 

O objetivo da parceria é benefi ciar os servidores públicos do estado 
que são sócios do sindicato e seus dependentes diretos, com desconto 
especial na matrícula e mensalidade para quem deseja ingressar na fa-
culdade.

Registro da participação do 
Sindicato MOVA-SE em ato re-
alizado no dia 09 de setembro 
na Beira Mar em Fortaleza em 
apoio aos profi ssionais de En-
fermagem que reivindicaram a 
manutenção da Lei 14.434 

Abertura do Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço 
Público Estadual, ressaltou a importância do MOVA-SE para a reconstrução 
do país e valorização dos serviços e servidores públicos.

Organização e mobilização da categoria e da classe trabalhadora é a 
tarefa principal da entidade e de seus sindicatos e federações fi liadas. Com 
o tema “Sindicato do Futuro: Visões e práticas para uma nova era” a direção 
colegiada do sindicato deu início no dia 25/08/2022 no auditório do SESC 
em Iparana-CE o XII CONTECE. Na ocasião, estavam presentes repre-
sentantes da CUT, Intersindical, FENASCEPE, Deputado Renato Roseno 
(Psol), vereadora Larissa Gaspar (PT), representante do Dep. José Guima-
rães (PT), Graça Costa representando o DIAP entre outras personalidades.

Informe Jurídico
Ação Jurídica movida pelo Sindicato 
MOVA-SE garantiu aos trabalhadores 
da Ematerce vitória no Acordo Coleti-
vo de Trabalho (ACT / 2016)

Ação vitoriosa do Sindicato na Justi-
ça do Trabalho contra a Ematerce refe-
re-se a negociação do Acordo Coletivo 
de Trabalho do ano de 2016, a empresa 
se negava em reconhecer o índice da 
reposição salarial dos trabalhadores. Na   
época, os diretores João Pinto, Evaldo 
Ribeiro (Maninho Cunha), Sabino Alano 
reuniram-se com os então representan-
tes da Ematerce no ministério do traba-
lho, e na presença de um conciliador fe-
deral, a direção do Sindicato convenceu 
os representantes da empresa a assina-
rem conjuntamente uma ata reconhe-
cendo o direito dos trabalhadores quan-
to ao índice, já que as outras cláusulas 
não havia discordância. O efeito dessa 
situação é que posteriormente tanto a 
Ematerce quanto o governo do esta-
do recorreram tentando descumprir o 
acordo, porém a ata assinada serviu de 
prova para a decisão do tribunal a favor 
dos trabalhadores. Em 2022  a sentença 
foi deliberada e caso encerrado pela jus-
tiça garantindo o repasse do reajustes 
salariais com valores atualizados aos 
empregados da Ematerce.

Sócios do Mova-se são 
conveniados como SESC 

e SENAC. Aproveite!
Em parceria Sesc e o SENAC, os 
sócios do MOVA-SE e seus de-
pendentes têm direito a todos os 
serviços das empresas citadas.

Quer saber mais sobre convê-
nios e parcerias? Acesse: https://
www.mova-se.org.br/  

Roda de Conversa
Mova-se realiza uma Roda de 
conversa com João Pedro Stédi-
le, um dos maiores economistas e 
ativista social brasileiro e principal 
líder e fundador do MST - Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. No bate-papo estavam 
presentes o coordenador do sin-
dicato, o prof. Sociólogo Pádua 
Araújo, com participação virtual do 
diretor intersindical do MOVA-SE 
Hernesto Luz.
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SEXTOU MOVA-SE!!SEXTOU MOVA-SE!!SEXTOU MOVA-SE!!
Acompanhe 

ao vivo todas as 
sextas-feiras das 
8h às 8h55min, 

Rádio 
Cidade AM 860

Juntos pelo manutenção 
do piso Nacional 
da enfermagem!

Solenidade de abertura do 
XII Congresso do MOVA-SE


