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O Sindicato APEOC parabeniza todos os professores da Rede Municipal de Umirim que 
iniciam mais um ano letivo. Durante a Semana Pedagógica, professores da sede e dos dis-
tritos vão estar reunidos para planejar as atividades escolares de 2016 e também para se 
integrarem à luta da categoria em prol de uma Educação Pública de melhor qualidade, com 
valorização dos professores e funcionários. Estamos juntos em mais uma jornada e contamos 
com o apoio de todos os sócios para, juntos, avançarmos na garantia e ampliação dos direi-
tos dos trabalhadores.

Sindicato APEOC na Semana  
Pedagógica de Umirim

Progressão Já
O Plano de Cargos e Carreira dos profissionais 

do Magistério do município de Umirim determina 
que a cada três anos os professores têm direito à pro-
gressão. Em 2014, a gestão do prefeito José Pinto 
não pagou o benefício aos servidores.

O Sindicato APEOC, através da vice-presidente 
regional do Vale do Curu, professora Dialeda Costas, 
com apoio da Direção Estadual, vem pressionando 
a Administração Municipal desde 2015 para regu-
larizar o pagamento das progressões. Foram realiza-
das várias reuniões de negociação com a presença,  
inclusive, da direção estadual do Sindicato APEOC e 
de advogados.

Só no dia 18 de janeiro deste ano, após um 
encontro com o Conselho Municipal do Fundeb e a 
representação do Sindicato APEOC, é que a Prefei-
tura de Umirim assumiu o compromisso de pagar as 
progressões respeitando a retroatividade. A data do 
pagamento não ficou definida, mas a expectativa é 
que seja efetivado ainda no mês de fevereiro.

Reajuste Salarial
Durante a mesma audiência que resolveu o 

pagamento das progressões, o Sindicato APEOC  
pressionou a Secretaria da Educação de Umirim a se 
comprometer com o reajuste da remuneração dos 
servidores, tendo como referência o aumento do Piso 
Nacional do Magistério.

A luta dos Funcionários!
O Sindicato APEOC não dorme no ponto. No dia 

25 de janeiro, a vice-presidente regional do Sindicato 
APEOC no Vale do Curu, Dialeda Costa, acompanhada 
do advogado Ítalo Guerreiro, esteve na Câmara Mu-
nicipal de Umirim acompanhando a votação do pro-
jeto de lei que garante o reajuste do salário mínimo 
dos funcionários da Educação. O projeto foi aprovado 
e o aumento já tem efeito na próxima folha.

Apoio do Sindicato 
APEOC

Atendimento jurídico mensal aos sócios; par-
ticipação ativa na elaboração e aprovação do Plano 
Municipal de Educação; fiscalização dos recursos do 
Fundeb; presença frequente nas Semanas Pedagógi-
cas e no período de lotação de professores.

Professora Dialeda Costa. Vice-presidente Regional do Vale do Curu.
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Assine o canal TV Apeoc 
e confira reportagens e 
entrevistas.

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

“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 ci-
clo de desafios, principalmente num cenário de crise 
econômica e política que se agrava no Brasil. Para en-
frentar os obstáculos que já se anunciam, o Sindicato 
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 con-
quistados e nas alternativas de financiamento da  
Educação Pública.

A pauta de reivindicação dos servidores da Educa-
ção 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


