


Conhecer e Reconhecer 
para Manter e Ampliar 
nossas Conquistas!

PAUTA DE LUTAS 2018

“Na nossa campanha salarial convidamos a todos e todas para conhecerem o 
que já construímos. Conhecendo e reconhecendo nossas conquistas, temos as 
condições subjetivas e políticas para garantir uma organização que possa, 
primeiramente, manter para depois ampliar tudo o que foi feito até aqui. A 
direção do Sindicato APEOC, com base na leitura de que é importante uma 
unidade nacional dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável para o 
país, entende que a campanha salarial tem que ser permanentemente 
articulada em nível nacional e partilhada localmente nessa perspectiva de 
reconhecer as conquistas para mantê-las e ampliá-las”.  

Anizio Melo – Presidente do Sindicato APEOC

Remuneração e Carreira:
1.  Aplicação do reajuste do Piso Nacional na NOVA CARREIRA estadual;

2.  Pagamento da promoção sem titulação 2017, retroativo a set/2017;

3.  Revisão da tabela vencimental dos funcionários da Educação com ganho
      remuneratório;

4.  Fim do teto do auxílio-alimentação para os profissionais da Educação;

5.  Auxílio-alimentação de no mínimo R$20,00 por dia de trabalho;

6.  Criação do auxílio-deslocamento para os docentes;

7.  Criação da gratificação de exclusiva docência em sala de aula;

8.  Criação da gratificação de dedicação exclusiva à rede estadual;

9.  Pagamento do adicional de férias sobre os 45 dias de férias;

10.  Ingresso na carreira no nível correspondente a titulação.

1.  Ampliação definitiva de carga-horária para professores que ingressaram 
      antes de 31/12/2003;

2.  Criação da Carreira dos Funcionários da Educação;

3.  Concurso público para 3.000 funcionários da educação;

4.  Concurso público para pelo menos 3.000 professores;

5.  Prova prática e capacitação no concurso público para professores passem a
      ser discricionários e classificatórios;

6.  Dispensar de novo estágio probatório o professor que já adquiriu a 
      estabilidade em outro cargo do Magistério;

7.  Ampliação de vagas em cursos de mestrado exclusivamente para os 
      profissionais da Educação estadual cearense;

8.  Regulamentação da recuperação de faltas por motivo de força maior 
      viabilizando a recuperação de aulas e planejamentos;

9.  Parte do planejamento a ser realizado em local de livre escolha;

10.  Regulamentação para desistência parcial de carga horária quando solicitado 
        pelo professor;

11.  Celeridade na regularização da aposentadoria dos professores detentores 
        da gratificação extraclasse;

12.  Celeridade nos atos relativos à vida funcional dos profissionais da Educação  
        especialmente à estabilidade, afastamentos para estudo e promoções.

13.  Meia Cultural em todo território cearense para os profissionais da Educação.
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Financiamento para valorização dos

Email: apeoc@apeoc.org.br
Site: www.apeoc.org.br

Rua Solon Pinheiro, 1306 -  Bairro de Fátima - Fortaleza - CE 
Fone/Fax: (85) 3064.3212 
Ligações do Interior: 0800 72 63 231 Sindicato de Lutas e Conquistas

1.  NOVO FUNDEB permanente e com maior participação da União.

2.  Royalties do Petróleo da União – Lei 12.858/2013: regulamentar a destinação dos 
      recursos dos royalties do petróleo e gás da União para a valorização dos 
      profissionais da Educação;

3.  Fundo Nacional de Equalização para a Qualidade da Educação: contribuir e apoiar,
      no âmbito do pacto federativo nacional, a construção de um fundo de 
      financiamento com foco na elevação dos padrões de qualidade da Educação;

4.  Royalties do Petróleo do Ceará para a valorização dos profissionais: garantir em lei 
      estadual que os recursos dos royalties do petróleo sejam destinados exclusivamen-
      te para a valorização de todos os profissionais da Educação, priorizando 
      aposentados e profissionais da Educação não docentes;

5.  Destinação de 100% do FUNDEB estadual para a remuneração dos profissionais
     da Educação;

6.  Fortalecer a luta contra as reformas malditas do desgoverno Temer.

7. Consolidar a luta em defesa dos precatórios do Fundef para os profissionais da
     Educação.

ISSEC
1.  Fortalecimento do Issec público com atendimento amplo e de qualidade; 

2.  Gestão tripartite (Issec, Governo e Servidores) com transparência;

3.  Triplicar os recursos destinados aos atendimentos em saúde;

4.  Atender no interior do estado e na capital;

5.  Sem limites de consultas e exames;

6.  Governo aplicar no mínimo 0,68% da receita corrente líquida ou no mínimo 120 
milhões com um índice de revisão anual;

7.  Participação dos servidores definida pelos servidores considerando a renda e idade.


