
 

 

 

RESOLUÇÃO 

 

           Fortaleza, 16 de janeiro de 2018 

RESOLUÇÃO N° 01/2018    

 

2018 é ano para resgatar, manter e avançar na Soberania, Direitos,  

Democracia, Riquezas e Valorização da Educação e de seus  

Profissionais no Ceará e no Brasil 

 

O desmonte do Estado Brasileiro foi e está sendo formulado, organizado e 

financiado pelo bloco EUA/EURO. A estratégia do neoimperialismo é implementada em 

todas as regiões do planeta onde há resistência ao predatório capitalismo internacional, 

financista e armamentista.  

O ataque é letal! Exterminam a Democracia, quebram a soberania, retiram direitos 

e roubam riquezas. Sob o falso mantra do moralismo e do combate à corrupção, escondem 

o entreguismo.  

Uma operação “Leva Tudo”, com apoio de uma mídia subserviente, de um 

Judiciário seletivo, de um presidente auto-refém, e de um Legislativo controlado pelos 

interesses externos, tem anestesiado a população de forma geral, além de dividido 

brasileiros e brasileiras. 

No centro do golpe está o pré-sal, riqueza nacional que a luta dos trabalhadores 

garantiu a aplicação dos resultados financeiros de sua exploração para a Saúde e  

Educação, através da chamada Lei dos Royalties N° 12.858/2013, que segue ameaçada 

pela sanha devastadora das petrolíferas internacionais e seus governos. 

A retirada de direitos é outra imposição do mercado neoliberal. As reformas 

malditas, trabalhista e previdenciária, exemplificam o real teor do desmonte. 

Nossa soberania está sendo ultrajada. A espionagem aberta dos yankees; o 

treinamento e adestramento da Polícia Federal, Forças Armadas e até do Ministério 

Público nos EUA; a volta do Banco Mundial e do FMI ditando o que devemos produzir, 

exportar, importar e desinvestir; a retirada do Brasil dos BRICS levam o país a ser um 

quintal do “Tio Sam” novamente. 

 

 



 

 

 

A judicialização e criminalização da política e da luta social são instrumentos para 

a interrupção da Democracia. Ao interditarem um mandato presidencial atacam a 

República e a história de nosso país. 

A Educação Pública está no foco do desmantelamento dos avanços e direitos 

conquistados, como Fundeb, Piso Nacional, Carreira, Concurso Público, 1/3 para 

Planejamento, PNE com investimento de 10% do PIB, Lei dos Royalties. Todas essas 

conquistas estão sendo atacadas com o objetivo de sucateamento e, posterior, privatização 

do Ensino. 

Neste sentido, nossa reação tem que ser maior e melhor do que a ação destruidora 

do neoliberalismo. Queremos um Estado construtor do bem-estar social, inclusivo e 

distribuidor de renda e oportunidade. Defender esse modelo de Estado é nossa tarefa 

coletiva no dia-a-dia. 

Não podemos viver no Ceará e não pensar o Brasil, o Nordeste sem o Sul, Sudeste, 

Norte e Centro-Oeste. A nossa luta tem que ser nacional, articulada e unificada pelas 

bandeiras que interessam à maioria da população, como Saúde, Educação, Transporte, 

Segurança, Emprego, Salários mais Justos, Cultura e Esporte.  

2018 é luta no Congresso, nas ruas, escolas, igrejas e construções para resgatar o 

Brasil, defender a Escola Pública, recuperar, manter e avançar nos direitos dos 

trabalhadores no Ceará e em todo o país. 

 

 

DIREÇÃO EXECUTIVA 

SINDICATO APEOC 


