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Circular 007/2018 - GAB. PRESIDÊNCIA
Fortaleza, 07 de maio de 2018.

Prezados Associados e Instituições de Ensino do Estado do Ceará integrantes da
Categoria Patronal representada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Educação
Básica, Escolas de Idiomas, Ensino Livre, Ensino Profissionalizante e de Educação
Superior no Estado do Ceará – SINEPE-CE e situadas no Estado do Ceará.
Informamos às Instituições de Ensino de todo o Estado do Ceará que, em
que pesem os esforços da Comissão de Negociação do SINEPE-CE, até o momento, não foi
possível chegar a um consenso com o Sindicato dos Professores do Estado do Ceará
SINPRO-CE e o Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar do Estado do
Ceará SAAE-CE, visando ao fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019.
Inúmeras foram as reuniões que a Comissão de Negociação do SINEPE-CE fez com
os representantes dos Sindicatos laborais, sem obter sucesso, muito embora tenhamos
sinalizado com significativos avanços que, certamente, seriam benéficos às partes.
Estamos já ingressando no terceiro mês de negociação, sendo que a nossa data
base é 01 de março de 2018 e, em respeito aos nossos Professores e demais Colaboradores,
não podemos passar mais um mês sem adotar medidas que, de alguma forma, possam
minimizar os impactos da inflação que, por menor que seja, refletem nos salários de todos.
Desta forma, o SINEPE-CE resolve RECOMENDAR:
 As instituições de ensino de todo nosso Estado concedam neste mês de maio,
sem qualquer retroatividade ao mês de março de 2018, uma ANTECIPAÇÃO SALARIAL
COMPENSÁVEL A QUALQUER TÍTULO no percentual de 1,81% (um vírgula oitenta e
um por cento), a incidir sobre os salários de seus Professores e Colaboradores
referente a março de 2017.
Esclarecemos que o percentual de 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento),
corresponde a inflação apurada pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do período de 01 de março de 2017 a
28 de fevereiro de 2018.
Ressaltamos, por fim, que o SINEPE-CE continuará acreditando no diálogo e no
fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 e, desde já, coloca a sua
Diretoria, bem como a Assessoria Jurídica da Entidade a disposição dos Associados para
esclarecer todas as dúvidas que possam advir, oportunidade que apresentamos nossas
cordiais,

Saudações educacionais,

Prof. Airton de Almeida Oliveira
Presidente
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