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CONQUISTAS HISTÓRICAS
Após meses de greve, lutas e negociações, a APEOC
conseguiu importantes vitórias para os servidores
da educação cearense.

2011-2012

Anízio Melo: desafios de
presidir a APEOC para mais
de 30 mil sindicalizados

2011-2012

3

Retrospectiva fotográfica:
lutas, manifestações,
negociações e vitórias

ESPECIAL 50 ANOS

6

Sindicato completa 50 anos
de luta pelos trabalhadores
da educação
8

DIÁRIO DE CLASSE

2

LEI 15.064

NACIONALIZAÇÃO DA CARREIRA

CICLO APEOC DE DEBATES
POTENCIALIZA CATEGORIA
OS DEBATES ACONTECERAM NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO,
SETEMBRO E OUTUBRO.

LEI APEOC GARANTE
APLICABILIDADE DOS
RECURSOS DO FUNDEB
ESTA É ÚNICA LEI ESTADUAL QUE OBRIGA O AUMENTO DO
PERCENTUAL MÍNIMO PARA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO.

TEXTO PATRÍCIA MONTENEGRO FOTO FRANKLIN COSTA

CONHECIDA COMO LEI APEOC, A LEI
15.064 FOI APROVADA EM DEZEMBRO DE
2011. Ela obriga o Governo do Estado

do Ceará a aplicar do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FUNDEB), 77% em 2012; e 80%, em 2013
e 2014, na valorização do magistério.
Esta lei é um marco importante para a
história da luta da categoria. A conquista
da Lei APEOC, tem que ser creditada
ao esforço de todos e todas que lutaram,
e definiram, frente à frente, a estratégia de mobilização e negociação sob os
pontos sacramentados em atas e aprovados pela categoria.

Lançamento do I Ciclo APEOC de Debates, em junho de 2012 na Assembleia Legislativa do Ceará,
com transmissão ao vivo pelo site www.apeoc.org.br

AS LUTAS EM DEFESA DA EDUCAÇÃO NÃO
PODEM ESTAR DESATRELADAS de movi-

mentos sociais que buscam diferentes
tipos de mudanças estruturais.

Estes mesmos, devem garantir o fortalecimento de um projeto de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e
social, com distribuição de renda e conhecimento, no seio de espaços democráticos
que garantam o respeito à diversidade
plena em todos os campos.
O projeto Ciclo APEOC de Debates foi
lançado em junho de 2012, na Assembleia
Legislativa do Ceará, com transmissão
ao vivo pelo site do Sindicato. Com o
tema Sistema Nacional de Educação e
Valorização da Carreira Docente, os principais objetivos foram vincular formação
e informação dentro das escolas, com
contato direto com os profissionais da
educação. Desta forma, a APEOC acredita que é possível fortalecer a organização
pela via do conhecimento, potencializar a

mobilização e qualificar a intervenção.
Milhares de quilômetros já foram percorridos. Sempre levando a Cartilha
FUNDEB, Piso e Carreira debaixo
do braço, para entregá-la na mão do
professor. Para se ter ideia, mais de 7
mil trabalhadores em educação pública
já participaram do nosso ciclo de debates, de forma intensa, questionadora e
propositiva de toda a categoria, em todas
as suas vertentes. Um dos destaques
durante o evento foi a participação do ex-presidente da CNTE e consultor senado
federal, Prof. Carlos Abicalil.
A Nacionalização da Carreira Docente
defendida pelo Sindicato APEOC
desde 2009, já ganhou espaço no cenário da CUT Nacional e da CNTE.
Parlamentares e estudiosos também
estão sendo convencidos de que a bandeira é sustentável e pode unificar os trabalhadores e trabalhadoras em educação e
sensibilizar a sociedade pela valorização
da educação e de seus profissionais.

Vale ressaltar a qualidade e responsabilidade da equipe técnica do Sindicato
APEOC, para a concretização desta lei,

que através de pesquisas aprofundadas
conseguiu base e argumentação necessária para efetivação da norma. A Lei
15.064 gera mais recursos e proporciona
avanços reais estimulando novas lutas.
O QUE MUDA COM A LEI APEOC
Implementação do 1/3 de planejamento,
começando em 2012 e garantindo para
2013 e 2014;
Ampliação definitiva da carga horária para
professores de 20h para 40h, que ingressaram a partir de 2004;
Convocação de concurso público sobre as
bases de uma nova remuneração;
Resíduo pecuniário do 1/3;
Resíduo pecuniário de nova gratificação;
Criação do incentivo de valorização à carreira;
Revalorização da gestão das escolas (coordenadores (as), dIretores (as) e secretários
(as) escolares).

EDITORIAL

Fazendo o debate e construindo a luta
Estamos em um momento especial: O
Brasil e o Ceará começam a desnudar o
real debate dentro da nossa sociedade,
e se perguntam: Qual o tipo de Estado
e o papel que este desempenha diante
da estrutura social e econômica do
nosso país?
Identificamos que nossas lutas em defesa da educação devem estar vinculadas
aos movimentos por mudanças estruturais, que garantam o fortalecimento
de um projeto de desenvolvimento com
sustentabilidade ambiental e social. Com
distribuição de renda e conhecimento,
com espaços democráticos que garantam o respeito à diversidade plena em
todos os campos.
Apontamos para os trabalhadores da
educação um conjunto de possibilidades

para concretizarmos a escola de nossos
sonhos. Para avançarmos é preciso um
olhar amplo, que envolva uma estratégia
que lute pela nacionalização da carreira
docente dentro de um Sistema Nacional
Articulado de Educação. Ancorado em
10% do PIB, com 100% do Pré Sal para
a educação, criando, assim, um Fundo
Nacional de Equalização e Valorização de
todos os Profissionais da Educação.
São nossas organizações, reivindicações,
mobilizações, propostas e negociações
que determinam nossas conquistas –
com independência e responsabilidade.
Assim que os governos nos respeitam e
nos valorizam.
Navegamos por mares bravios e vamos
persistir sempre acreditando que navegar é preciso. Nada é obra do acaso.
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ENTREVISTA

DIALOGAR PARA CONQUISTAR

PRESIDINDO A APEOC DESDE 2011, O PROFESSOR ANÍZIO MELO ENFATIZA A IMPORTÂNCIA DOS DEBATES PARA EFETIVAÇÃO DAS
CONQUISTAS DA CATEGORIA. E CONSIDERA QUE ESTADOS E MUNICÍPIOS PRECISAM AVANÇAR MAIS NA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO.
POR PATRÍCIA MONTENEGRO FOTOS FRANKLIN COSTA

O SINDICATO APEOC CONSEGUIU
IMPORTANTES CONQUISTAS PARA OS
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA
DO CEARÁ. O QUE VOCÊ TEM A FALAR
REFERENTE AOS GRADUADOS? QUAL
FOI O GANHO DELES? FOI REALMENTE
POSITIVO APÓS ESSA MESA DE NEGOCIAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO?
Para os professores graduados nós tivemos um percentual equivalente a 40%
na sua remuneração. Esse percentual garantiu nominalmente um ganho salarial
de 670 reais a serem pagos retroativos a
outubro. O ganho é importantíssimo. Tem
um valor nominal variável de acordo com
o FUNDEB, incorporado na aposentadoria e salta a remuneração do professor
graduado do Ceará, da 23° pior do Brasil,
para ficar entre as 10 melhores remunerações. Nós éramos o sexto pior entre os
nove estados do Nordeste. Agora somos,
em remuneração, o segundo, ficando atrás
do Maranhão.
É o segundo melhor do Nordeste?
É o segundo melhor do Nordeste.
Com a negociação, haverá criação de
concurso público, com a abertura de
três mil vagas. O que isso representa
para a categoria a partir de agora?
Nós entendemos que é um conjunto de
importantes conquistas que levam à
valorização do professor. O concurso público era uma das nossas reivindicações,
porque além de garantir que a sociedade
tenha o direito a concorrer a uma vaga de
professor público no Ceará, ela é colocada
em um número de três mil cargos que vão
ser disponibilizados já com a nova remuneração. Nós vamos continuar cobrando
novos concursos, porque a demanda por
professores é sempre crescente.
Avaliando as conquistas depois da
mesa de negociação com a SEDUC,
dá pra dizer que o Ceará se destaca
no cenário nacional?
Nós do Ceará tínhamos 20% para planejamento de aulas. Com a Lei do Piso, esse

percentual subiu para um terço, sendo
uma conquista da CNTE e Sindicato
APEOC. 17 estados não cumprem a Lei
e o Ceará vai ser um dos poucos estados
que vai ter cumprido na prática um terço
planejamento para os professores. Em
relação ao pagamento do valor mínimo do
piso para os professores do nível médio,
o Ceará também é um dos estados que
paga o valor mínimo estabelecido. O que
nós estamos garantindo agora é que esta
valorização da carreira venha através
de uma Lei estadual. Para se ter uma
ideia, nenhum estado no Brasil tem uma
Lei que obrigue o ente municipal ou
estadual aplicar além do mínimo da Lei
do FUNDEB, que é de 60% do salário
do professor. O Ceará tem uma lei, a Lei
15.064 que estabelece que o Governo
do Estado do Ceará terá que aplicar, no
mínimo, em 2012, 77% e a partir de 2013,
2014, 80%. Foi através da lei que obtivemos estes recursos a mais para bancar as
valorizações que estamos conseguindo.
Isso gera um volume de recursos entre
110 e 120 milhões a mais a ser aplicado
na carreira, no concurso público, no terço
do planejamento. Além disso, através
da nossa persistência, garantimos duas
bonificações. Uma relacionada à um
terço do planejamento, que ela é garantida para todos os professores que tiveram
interação com os alunos em 2012 e que
equivale, proporcionalmente, à metade de
um décimo quarto salário e a segunda bonificação, que é relacionada ao resíduo do
FUNDEB total de 2012. Essa é extensiva
a todos os professores, quer estejam lotados no CREDE, na SEDUC, na SEFOR,
nas escolas. Todos os professores em ativa
receberão até o final do 1° trimestre de
2013. Como também garantimos para
os professores temporários o incentivo à
sua profissão, através da criação de uma
gratificação que nominalmente vai chegar
a 152 reais.
Esta bonificação será somente para
2012 ou também para 2013?
A bonificação de um terço planejamento

e do residuo FUNDEB é relativo à 2012.
Em 2013 não teremos mais a de um terço
de planejamento, teremos a bonificação
geral, se houver sobra do FUNDEB.
Havendo sobra do FUNDEB, nós poderemos continuar tendo as bonificações e
também a valorização da carreira.
Que leitura você faz do cumprimento
de todas essas pautas de reivindicações? E como estas conquistas se
relacionam com a questão da nacionalização da carreira docente?
Defendemos também o Sistema Nacional
de Educação. Se já temos o piso nacional,
entendemos que a carreira do professor
no Brasil deve ser nacionalizada, deve ter
uma lei federal que estabeleça proporcionalidades de pisos de acordo com a formação do professor. Ou seja, se o professor
de nível médio tem o piso X, o professor
graduado tem um outro piso 50% acima
do nível médio pela sua graduação. O
professor especialista tenha 25% acima
do professor graduado, o professor mestre
20% acima do professor especialista e o
doutor 20% acima do professor mestre.
Então, em uma escala de proporcionalidade de valorização de acordo com a formação do professor. Nós podemos avançar
nos estados e municípios em relação à
valorização, sair dessa miséria absoluta,
mas pra gente chegar em um patamar
que o educador merece é necessária uma
reforma, um maior porte de investimento
acoplado a um Sistema Nacional, uma
carreira nacional e um piso nacional de
acordo com a formação de cada professor.
Essa tese foi aprovada no Congresso da
CUT Ceará e no Congresso Nacional
da CUT, sendo hoje tema nacional. O
Sindicato APEOC vai lutar para tornar
essa proposta uma bandeira nacional.
Esse ano a APEOC chega aos seus
50 anos, com cerca de 30 mil sindicalizados. O que significa pra você
presidir e militar nessa entidade?
Ser presidente de uma entidade que tem
uma história grande de luta, de realizações e de dificuldade também, traz para
nós, nesse momento, uma grandeza. É
um orgulho muito grande estar à frente
do Sindicato de uma categoria das mais
combativas de trabalhadores no Brasil. O
sindicato APEOC é um dos primeiros do
país, com diversos graus de perspectivas
de projetos estratégicos para luta dos
trabalhadores, com uma direção afinada,
em defesa da valorização dos profissionais
da educação. Ao completar 50 anos do
sindicato e coincidir com o início da nossa
gestão, vamos completar dois anos de
gestão, isso nos traz a responsabilidade,
a alegria, o prazer e a certeza de que nós
somos reféns da nossa história, somos
reféns daquilo que a gente se compromete. E sendo reféns desse processo nós só
temos que honrar cada vez mais e ter a
perspectiva de que essa luta pela educação tem que ser pela valorização de todos
os profissionais da educação, mas tem que
ser articulada com a luta pela valorização da educação. Temos que agregar os
alunos, os pais e a sociedade. Portanto,
somos confiantes de que toda a categoria
vai avançar cada vez mais e participar
mais do seu sindicato.
Anízio, não foi somente o professor
que teve conquistas durante essa
negociação. Que trabalhadores
também foram beneficiados?
Nós garantimos avanços importantes
para os companheiros, funcionários de
escolas que são secretários(as) escola-

res. Seu cargo comissionado teve uma
elevação no valor. Garantimos para os
coordenadores, avanços no valor do cargo
comissionado; também que os professores que são diretores de escolas com
até 300 alunos, tivessem nivelado a sua
gratificação aos diretores de escolas de
maior porte. Conseguimos ainda, para
os professores que tinham mestrado e
doutorado, o aumento da regência de
classe que foi dada em 2011 apenas para
os professores,doutores e mestres que
estavam em sala de aula. Agora, nessa lei
nós conseguimos estender a gratificação
do doutor de 10 para 40% e do mestre de
10 para 20%. Para aqueles professores
que não estavam em sala de aula, que
estão lotados no CREDE, na SEDUC,
na SEFOR, foi garantido, o aumento da
regência de classe. Nós conseguimos levar
para os professores que se aposentaram e
não tinham recebido desde 2011 a gratificação de mestres e doutores que foram
elevadas. Portanto podemos adentrar a
escola e dizer que todos os professores, independente da sua função tiveram ganhos.
Podemos dizer que o secretário escolar,
um funcionário de escola, também teve
ganho. Precisamos garantir o acordo que
foi feito em relação ao vale refeição para
os professores temporários e a ampliação
da carga horária definitiva para cerca de
800 professores, que são compromissos que
queremos ver cumpridos no início de 2013.
E 2013 é muito trabalho, desafios, acordar
cedo, botar o pé na estrada, ir pra escola,
chamar a categoria, questionar os governos, propor e garantir novas conquistas.
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MOBILIZAÇÃO E CONQUISTAS

Negociação
garante
avanços
LONGO PROCESSO
DE MOBILIZAÇÃO E
NEGOCIAÇÃO GARANTEM
AVANÇOS E FORTALECEM
NOVOS DESAFIOS

* Vencimento Base + Regência + PVR/FUNDEB

O processo de negociação deste ano de 2012 concluiu uma etapa, proporcionando ganhos consideráveis
aos níveis iniciais dos profissionais do Magistério Estadual. Mais adiante, demonstraremos os valores e os
ganhos de cada nível da carreira em 2012 e desde 2011 para cá. Os valores estão expostos no gráfico comparativo, sempre fazendo referência às jornadas de 40 horas semanais, sendo as demais proporcionais.

TEXTO PATRÍCIA MONTENEGRO iNFOGRÁFICOS GUSTAVO PEDROSA

A COMISSÃO GERAL DE NEGOCIAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DA LEI 15.064, a Lei APEOC,

composta pelo Sindicato APEOC e pela
SEDUC, esteve reunida dia 14 de novembro finalizando os acordos, após inúmeras
reuniões referente a pauta de reivindicação da categoria.
Também foram apresentados os resultados que fortalecem o processo de
valorização do magistério, ancorado na
legitimidade da assembleia geral que
aprovou os pontos consolidados em ata
e posteriormente assegurados em ofício
da Secretaria da Educação do Ceará
(SEDUC) e na Lei APEOC, com sustentabilidade de recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FUNDEB)
e base jurídica nas 11.494 e do Piso
Nacional do Magistério, Lei 11.738.
Os resultados obtidos durante a negociação foram muito positivos e se destacam
no cenário nacional. Com isto o Ceará

deverá sair de sexto para segundo estado
do Nordeste com a melhor remuneração.
“Nós verificamos a efetivação de importantes conquistas. Somos uma entidade
vitoriosa, que conquistou a partir da
liderança do movimento e da pressão.
Em seguida através de uma negociação qualificada, nós nos cercamos dos
melhores técnicos, para frente a frente
com o governo mostrar a viabilidade das
propostas. Isso foi fundamental para a
efetivação atual das conquistas da categoria” enfatiza o prof. Reginaldo Pinheiro,
vice-presidente da APEOC.
Os representantes do Sindicato APEOC,
preparados em todas as vertentes (jurídica, técnica e política) conseguiram,
diferentemente de todo o Brasil, e mesmo
remando contra a maré, conquistar
muitos resultados. Confira nos infográficos ao lado todos os benefícios, em cada
nível da carreira.

* Parcela destinada aos professores concursados e em efetivo exercício do magistério.
** Parcela destinada aos professores contratados temporariamente de nível superior.

A Parcela Variável de Redistribuição do FUNDEB (PVR/FUNDEB) foi a verba criada para proporcionar o
ganho na carreira. Os valores decrescentes ao longo dos níveis demonstram que o processo de negociação, iniciado em 2011, conclui sua primeira etapa, propondo ganhos quase uniformes aos profissionais
do Magistério quando consideramos todo o período de 2011-2012. Os valores acima expostos correspondem aos profissionais de 40 horas semanais de jornada de trabalho. Para os demais, os valores serão
proporcionais. Os valores acima expostos correspondem aos profissionais de 40 horas semanais de
jornada de trabalho. Para os demais, os valores serão proporcionais.

DEPOIMENTOS

Ao longo destes 50 anos, a APEOC vem
com muita coragem e espírito de luta,
mantendo a garra e a combatividade
que já se tornaram históricas dentro
do sindicato. Parabéns a todos que
construíram e controem a cada dia a
história de sucesso e luta da APEOC.
Desejo muito sucesso e conquistas para
os próximos 50 anos.

Parabenizo o Sindicato APEOC pelo seus
50 anos de luta junto à categoria dos/
as trabalhadores/as em educação do
Ceará, data esta que temos certeza de
que se repetirá, por muitas vezes, com
o mesmo espírito de luta e conquistas
para educação pública de qualidade e
seus profissionais.

Nesse momento histórico de nossa entidade e da categoria renovamos nossa
disposição de continuarmos lutando em
defesa da valorização dos profissionais
da educação, pois entendemos que não
há conquista sem luta!

A APEOC conseguiu importantes vitórias
a favor dos profissionais da Educação,
com merecido destaque para a garantia
de emprego a mais de 6 mil professores
afastados pelo governo em 1987; implantação de 1/3 da jornada extraclasse
e redistribuição de parcelas do FUNDEB.

Um sentimento de vazio, é assim que
muitos educadores se sentem quando
chega o momento de aposentar. E
nesses 50 anos de luta, o Sindicato
APEOC vem tentado mudar este quadro,
através de uma política de valorização
da categoria e proporcionar aos aposentados uma vida saudável.

Vagner Freitas

Roberto Franklin de Leão

Reginaldo pinheiro

Penha Alencar

Juscelino Linhares

PRESIDENTE DA CUT NACIONAL

PRESIDENTE DA CNTE

VICE-PRESIDENTE DA APEOC

TESOUREIRA DA APEOC

SECRETÁRIO GERAL DA APEOC
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*Remuneração Magistério Neste caso, considera-se como remuneração Vencimento Base, Regência de
classe e PVR/FUNDEB.

A tabela acima demonstra os ganhos ocorridos em 2012 quando da criação da PVR/FUNDEB. Todos os
valores acima correspondem às jornadas de 40 horas semanais; para os demais, os valores serão proporcionais. Os ganhos de 2012 buscaram priorizar os profissionais graduados e os especialistas, uma
vez que, no ano passado, a prioridade situou-se nos profissionais mestres e doutores. Desta forma,
tem-se um ganho próximo da uniformidade, quando considerado todo o processo de negociação
(iniciado em 2011) - veremos adiante.

DEZEMBRO

2012

* Remuneração Magistério: Neste caso, considera-se como remuneração Vencimento Base,
Regência de classe e PVR/FUNDEB.

A tabela acima demonstra os ganhos ocorridos na carreira em todo o processo de negociação. Os valores
acima correspondem às jornadas de 40 horas semanais; para os demais, os valores serão proporcionais.
Percebe-se, como já fora dito, ganhos bem distribuídos em toda a carreira.
IMPORTANTE No primeiro semestre de 2011, o Sindicato conquistou duas progressões excepcionais
de 5% cada.
FONTE: CNTE
* Foram considerados
apenas os valores de
Vencimento Base.
** Os estados Pará e Rio
de Janeiro não divulgaram os valores.

Além dos valores da PVR/FUNDEB, haverá
duas bonificações previstas para o período dez/2012 - mar/2013. Estes bônus não
são esperados todos os anos. Ocorre que,
em 2012, por ser um ano de ajustes e de
implantação de 1/3 de horas de atividade
extraclasse, teve de fazer-se reserva
financeira para 2013, de modo que se
cumpram os valores da PVR/FUNDEB e
também os novos profissionais sejam
contratados/concursados.

Dentre os estados
brasileiros que divulgaram os valores de
remuneração referente
aos professores de 40h
semanais (tabela acima),
o Estado do Ceará
encontra-se, depois
dos ajustes realizados
em outubro de 2012, na
décima colocação do
ranking de remuneração. Vê-se, acima, que,
antes do ajuste, o Ceará
encontrava-se entre os
cinco menores valores
de remuneração.

REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO Todos
os valores pagos aos profissionais
do magistério durante o ano,
incluindo a nova parcela remuneratória (PVR/FUNDEB).
BÔNUS DE 1/3 PARA HORAS DE
ATIVIDADE EXTRACLASSE Valor
destinado à remuneração das horas
em que os profissionais regentes
tiveram de realizar atividades de
interação com os alunos além do
previsto na Lei do Piso Salarial.
Todas as horas excedentes ao previsto na Lei realizadas entre os meses de agosto e dezembro de 2012
serão remuneradas compostos pela PVR/FUNDEB).
BÔNUS DE CONSOLIDAÇÃO DOS 77% DO FUNDEB Valor a ser pago a todos os profissionais do magistério para que se cumpra a Lei Estadual 15.064 e o Estado aplique de fato 77% do FUNDEB com os
professores, em 2012. Será pago em única parcela até final de Março de 2013 aos professores efetivos
lotados nas escolas, CREDE/SEFOR e SEDUC e professores temporários. O referido abono será proporcional à jornada de trabalho e remuneração anual.

Há meio século os profissionais de educação se fortaleceram com o advento
da APEOC. Muito me orgulha fazer
parte desse sindicato e dessa valente
categoria. Busco a minha contribuição
da melhor forma possível para que o
Sindicato siga incessantemente ao lado
da classe trabalhadora.

O caminho rumo a uma educação de
qualidade passa pela valorização de todos os seus profissionais. Já obtivemos
algumas conquistas, mas nossa bandeira
principal é nosso PCCS. Parabéns APEOC
pelo seu cinquentenário.

Durante todos os movimentos realizados pelo sindicato, constatei a competência que APEOC tem para garantir
os direitos da nossa categoria, sempre
com diplomacia e diálogo, hoje estou
nomeada, graças à luta e representação
desse sindicato.

A maioria dos governantes ganharam a
luta porque se apropriam da lei e dela
fazem o seu refúgio. A APEOC induziu
o Estado a criar a Lei 15.064, conhecida como Lei APEOC, que beneficia o
professor e instruiu-se de conhecimento específico contratando assessoria
especializada. Parabéns professores e
APEOC por esta conquista.

APEOC vem mostrando, ao longo de
seus 50 anos, a construção marcante de uma rica história em defesa da
Educação. As lutas permanecerão
contínuas e com renovada motivação. A
classe reconhece as vitórias e se revigora a cada dia para juntos continuarmos
construindo os avanços.

André Sabino

Maria Gerhilde Pinto Lima

Ana Cherlly

Antônio Irio Coelho

Maurício Manoel

SECRETÁRIO DE CULTURA DA APEOC
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PROFESSORA, FORTALEZA

PROFESSOR, iGUATU
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MOBILIZAÇÕES 2011-2012

LUTA SE FORTALECE ATRAVÉS
DAS MOBILIZAÇÕES
MILITANTES E POPULAÇÃO EM GERAL VÃO ÀS RUAS E AOS ENCONTROS MANIFESTAR APOIO À APEOC
POR PATRÍCIA MONTENEGRO FOTOS FRANKLIN COSTA

OS DOIS ÚLTIMOS ANOS FORAM MARCANTES

para o cenário da educação pública do
Ceará. Diversas mobilizações aconteceram,
de forma descentralizada e organizada.
Pela garantia de tantos benefícios para a
categoria, foi fundamental a participação
dos trabalhadores em educação, nos mais
diversos eventos. Aumentando o nível dos
debates e unificando a voz da luta, pelo

cumprimento das reivindicações. Tendo
como foco, não apenas a valorização dos
professores, mas de todos os profissionais
da educação pública e o apoio da sociedade
civil. Desta forma é possível se fazer uma
luta qualificada e com bases firmes. As
mobilizações realizadas foram importantes
para potencializar as mesas de negociação
e sensibilizar os governos, por melhores
condições de trabalho.

06
01

02

03

07

04

08

05

[ 01 ] 09.ago.2011 APEOC ocupa Aeroporto Internacional Pinto Martins para pedir apoio aos deputados
federais e senadores pelas reivindicações da categoria.
[ 02 ] 14.mai.2011 Sindicato faz trabalho de mobilização na cidade de Icó, a 375 km da Capital.
[ 03 ] 11.nov.2011 Professores lotam Ginásio Aécio de Borba,
demonstrando a forca da categoria. [ 04 ] 08.ago.2011 Prof. Anízio Melo se reúne com categoria, durante a
greve, no Liceu do Conjunto Ceará.
[ 05 ] 11.mai.2011 Camocim aderiu à paralisação nacional da educação,
liderada pelo sindicato APEOC.
[ 06 ] 11.mai.2011 Professores em greve fazem marcha no Palácio da Abolição
[ 07 ] 21.set.2011 Com apoio da categoria, APEOC vai à Assembléia Legislativa reivindicar pela valorização dos profissionais da Educação.
[ 08 ] 06.ago.2011 Prof. Reginaldo Pinheiro participa de panfletagem e
mobilização em manhã de domingo, na Praia do Futuro.
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[ 09 ] 21.mai.2012 Manifestação APEOC no Cambeba entrega documento para o ministro da Educação, Aloizio Mercadante reivindicando nacionalização
da carreira docente, 10% do PIB e recursos do pré-sal para a educação. [ 10 ] 31.ago.2012 Prof. Reginaldo Pinheiro, vice-presidente da APEOC, durante
Ciclo de Debates em Sobral. O projeto tem contato direto com mais de 7 mil professores. [ 11 ] 30.set.2012 Debate sobre a nacionalização da carreira
na Câmara Municipal de Fortaleza. [ 12 ] set.out.2012 Mais de 8 mil alunos foram contemplados com o projeto do Sindicato APEOC “Entrar na Universidade para Mudar a Sociedade” com aulões preparatórios para o Enem e vestibulares.
[ 13 ] 16.ago.2011 APEOC mobiliza professores a doar sangue,
durante campanha Dou Meu Sangue pela Educação. [ 14 ] 01.set.2012 Chorozinho foi um dos 101 municipios contemplados com o Ciclo de Debates
APEOC. [ 15 ] 10.mai.2012 APEOC aprova tese sobre a nacionalização da carreira, durante Congresso Estadual da CUT. [ 16 ] 14.nov.2012 Sindicato
APEOC argumentando em defesa da categoria, durante fechamento da negociação com a SEDUC. [ 17 ] 02.jun.2012 Lançamento da Cartilha FUNDEB, Piso e Carreira, na Assembleia Legislativa. A cartilha da APEOC se tornou importante instrumento de formação e informação, elaborada por André
Pinheiro, Helano Maia e Getúlio Marques.
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Sindicalismo solidário e moderno

O SINDICATO APEOC FOI FUNDADO EM 1962 E HOJE POSSUI CERCA DE 30 MIL SINDICALIZADOS. AO LONGO DE SUA EXISTÊNCIA, esta instituição alicerçou estruturas
sólidas e traçou importantes objetivos para a luta em defesa de uma educação de
qualidade e da valorização dos profissionais da educacão em todo Ceará.
Testemunhou o passar do sindicalismo solidário ao pós-moderno do Século XX, sendo além de solidário, democrático articulador e prestador dos essenciais serviços de
assistência ao seu quadro social, conquistando inúmeros benefícios para a categoria. A APEOC tornou-se uma importante entidade no movimento sindical brasileiro.
Sempre buscando um diálogo democrático, incentivando a troca de experiências e
levando as informações pertinentes à classe por todo Estado.
Ao longo destes 50 anos, muitas foram as conquistas. Só para lembrar algumas:
realização de concursos públicos; ampliação de carga horária e incorporação definitiva; planos de carreira das redes estadual e municipal; aponsentadoria especial para
professores; programa Pró-funcionário para CREDES, SEDUC, SEFOR e escolas; vale
refeição e ampliação do teto salarial; ampliação da sede do Sindicato; eleições para
diretores de escolas; filiação à CUT e CNTE e financiamento de cursos de formação
para professores.
Temos muito ainda para conquisar. Nossa história está em constante transformação
em prol da luta pelos direitos dos trabalhadores na educação do Ceará.

FOTOS ACERVO DA APEOC

