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VEM PRA LUTA!
Os profissionais da Educação de Hidrolândia 

contam agora com a força e o apoio do 
Sindicato APEOC, representante legal dos 
servidores lotados na Secretaria da Educa-

ção. A entidade está presente na cidade por meio da Co-
missão Municipal, eleita e empossada no dia 1º de abril 
de 2017. A assembleia contou com a presença do pre-
sidente estadual do Sindicato APEOC, Anizio Melo, do 
assessor jurídico, Ítalo Bezerra, e de outros assessores.

A Comissão Municipal foi eleita por unanimidade, 
e é formada pela presidente: Antônia Daniela Oliveira 
Torres; a vice-presidente Francisca Aurelena Martins; a 
tesoureira Luiza Raila Peres Martins; o secretário Antônio 

Readequação do Plano de 
Cargos e Carreira;

Ampliação definitiva para 
professores efetivos com 
100h;
Ascensão horizontal pre-
vista no Plano de Cargos e 
Carreira do Magistério;
Pagamento do anuênio, 
do tempo que ficou vi-
gente;
13° salário e diferença de 
férias de quem era am-

pliado e nunca recebeu;
Diferença do 13° salário 
de quem faz aniversário 
até o pagamento do piso 
salarial, visto que é feito 
o pagamento na data do 
aniversário e quem nas-
ceu nos primeiros meses 
do ano tem perdido essa 
diferença;
Pasep de funcionários que 
recebem até dois salários 
e que não foi informado 
pela prefeitura;

Correção de data de  
admissão dos concursa-
dos de 1997;
Insalubridade para funcio-
nários da Educação que 
trabalham com produtos 
que causam risco à saú-
de;
Reajuste dos motoristas 
lotados na Secretaria de 
Educação;
Pagamento até o quinto 
dia útil de cada mês.

Fique sabendo!  

Conheça nosso Plano de Lutas:

Nossa Sede: A Comis-
são Municipal do Sindicato 
APEOC em Hidrolândia já 
tem sede. O imóvel fica 
localizado na Rua Francisco 
Alves de Aquino, N° 147, no 
Bairro Lindelândia. O local 
vai concentrar as atividades 
sindicais da Comissão, além 
de oferecer atendimento 
aos sócios e espaço para 
alojamento.

Cláudio Rodrigues Bezerra, a 1ª suplente Carmelita Alves 
Rodrigues Martins e a 2ª suplente Cristiane Bezerra de 
Souza.

O Sindicato APEOC é uma entidade de classe 
fundada em 1962 para defender os direitos 
dos profissionais da Educação do Ceará. São 
mais de 50 anos de atividade na luta pelos 
educadores. Atualmente, a entidade conta 
com mais de 33 mil sócios entre professores 
e servidores lotados nas Secretarias de Edu-
cação e de Cultura do Estado e dos municí-
pios cearenses.
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Nossa trajetória

18/03/17: Reunião com os professores de Hidrolândia para discutir 
a criação da Comissão Municipal. Categoria aprovou a iniciativa.

01/04/17: Assembleia elege Comissão Municipal do Sindicato 
APEOC de Hidrolândia.

01/04/17: Após posse da Comissão, Anizio Melo, presidente esta-
dual do Sindicato APEOC, realiza plenária com presença da Prefei-
tura para discutir principais demandas da categoria. Em detaque: 
reajuste de 7,64%. 

05/04/17: Comissão Municipal e direção estadual do Sindicato 
APEOC se reúnem com equipe contábil da Prefeitura para nego-
ciar reajuste salarial. O secretário geral, Helano Maia, participou 
do encontro.

28/04/17: Professores de Hidrolândia aderem à Greve Geral Nacio-
nal e pressionam Prefeitura para pagar reajuste salarial.

08/05/17: Após muita pressão e negociação, a Câmara Munici-
pal de Hidrolândia aprova o reajuste de 7,64% dos professores de 
Hidrolândia, mesmo percentual de aumento do Piso Nacional do 
Magistério.

07/06/17: Comissão Municipal do Sindicato APEOC participa da 1° 
Conferência Municipal de Saúde da Mulher .

22/06/17: Dirigentes do Sindicato se encontram para discutir es-
tratégias de luta no município. Encontro contou com participação 
do vice-presidente estadual, Reginaldo Pinheiro. 
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