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SINDICATO APEOC - Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do 
Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará

Publicação Nº 2 - Janeiro/2016 - Fortaleza-CE

“Tudo ao Mesmo Tempo Agora - Da Revisão Geral 
dos Servidores à Nacionalização da Carreira”. O lema 
do Sindicato APEOC para 2016 retrata bem a luta dos 
trabalhadores da Educação do Estado em mais um 
ciclo de desafios, principalmente num cenário de crise 
econômica e política que se agrava no Brasil. Para 
enfrentar os obstáculos que já se anunciam, o Sindi-
cato APEOC elaborou um calendário de mobilização 
para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, 

com foco no reajuste salarial, na defesa dos direitos 
conquistados e nas alternativas de financiamento da  
Educação Pública.

A pauta de reivindicação dos servidores da Edu-
cação de 2016 começou a ser discutida ainda em 
2015 durante as plenárias regionais ocorridas em 
outubro e novembro. Durante esses encontros, foram 
deliberadas as diretrizes de luta deste ano.

“O Sindicato APEOC reafirma 
o direcionamento de que 
não há saída para a saga da 
valorização da escola pública 
e de seus profissionais fora 
da DEMOCRACIA. Não 
haverá saída para a crise de 
recursos na Educação sem 

a definição de verbas complementares e suplementares. Não 
avançaremos em nossa organização, enquanto categoria, se 
não vislumbrarmos que a LUTA É NACIONAL.  
O contexto é desafiador. Para negociar em uma conjuntura 
de crise fiscal, queda de arrecadação, instabilidade de fluxo 
de caixa, LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e crise política, 
é necessário muito mais que arroubos. Torna-se imperioso 
o aprimoramento do conhecimento e sabedoria de grandes 
cientistas e enxadristas.”

Anízio Melo, presidente do Sindicato APEOC

Fala, Presidente
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Negociação sobre Reajuste dos Servidores  
já tem data pra começar 

Ascensões Funcionais
Em audiência com o Secretário da Educação do 

Estado, Maurício Holanda, na noite de quinta (14), 
o Sindicato APEOC foi informado que os processos 
de ascensão funcional em atraso já foram despacha-
dos pela Secretaria de Planejamento e Gestão e já se-
guiram para publicação no Diário Oficial do Estado. 
Até agora já são 244 professores com processos de 
ascensão funcional em atraso, divididos em doze 
lotes. Todos os processos somam um valor total de  
R$ 402.624,11.

O Sindicado APEOC realizou várias reuniões e 
audiências com os professores atingidos pelo atraso e 
com a Secretaria da Educação e outras instâncias do 
Governo do Estado para pressionar o Executivo a liberar 
os processos.

Está marcada para quinta-feira (21) o iní-
cio das negociações entre o Sindicato APEOC e o  
Governo do Estado para a definição do pagamento da 
Revisão Geral dos Servidores, que deveria ter sido anun-
ciada no dia 1° de janeiro. Historicamente, o percentual 
do reajuste corresponde a pelo menos o índice da in-
flação do ano anterior. O encontro da semana que vem 
será com o secretário de Planejamento e Gestão, Vitor 
Santana.

Ainda em dezembro de 2015, o Sindica-
to APEOC havia solicitado uma audiência com o  

governador do Estado, Camilo Santana, para discutir o 
assunto e exigir o pagamento da Revisão Geral por en-
tender que se trata de um direito inviolável dos servi-
dores estaduais, especialmente dos que atuam na área 
da Educação.

A Revisão Geral dos Servidores também será 
tema das Assembleias Regionais que serão realiza-
das pelo Sindicato APEOC em todo o Ceará a par-
tir do dia 04 de fevereiro. A ideia é mobilizar os pro-
fissionais da Educação para discutir e deliberar a  
Campanha Salarial de 2016 e outras pautas (Ver frente) .

Estabilidade
A Seduc informou que os processos de estabi-

lidade, que beneficiam cerca de 63 professores que já 
concluíram o estágio probatório, já se encontram na 
mesa do governador Camilo Santana, aguardando  
assinatura do gestor para a posterior publicação.

Convocação dos Reclassificados (as)
Após muita insistência do Sindicato APEOC e dos 

professores aprovados no último concurso da Seduc em 
2013, a Secretaria da Educação do Estado confirmou 
que vai convocar todos os reclassificados do certame até 
o fim da vigência do certame, em abril de 2016. A notí-
cia foi dada pelo próprio secretário em audiência com a 
direção do Sindicato.

Maurício Holanda assegurou que vai se comprom-
eter pessoalmente com esta demanda e, a partir do dia 
18 de janeiro, vai instruir o processo de convocação dos 
professores. O secretário confirmou também a vontade 
do Governo do Estado de realizar novo concurso público 
até o fim do mandato de Camilo Santana, em 2018.

Direitos dos trabalhadores em pauta

Assine o canal TV Apeoc 
e confira reportagens e 
entrevistas.

Curta nossa página e fique 
atualizado com as notícias 
do Sindicato Apeoc. 


