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Sindicato de Lutas e Conquistas

Graças à mobilização do Sindicato APEOC, os  
profissionais da Educação de São Gonçalo do 
Amarante tiveram várias conquistas em 2017. 
Agora, em 2018, é hora de manter e avançar 

na luta para consolidar a valorização que os professores 
e servidores merecem. 

As pautas da Campanha Salarial de 2018 já estão 
sendo debatidas e aprovadas pelos servidores. Nesta 
perspectiva, a Comissão Municipal está visitando cre-
ches e escolas de São Gonçalo para conversar com os 
trabalhadores e obter o aval da categoria para encami-
nhar as reivindicações. No dia 26 de janeiro, a visita foi 
às escolas e CEDIS do distrito da Taíba. A pauta foi apro-
vada por unanimidade. 

A prioridade é garantir a aplicação do aumento do 
Piso Nacional do Magistério na remuneração dos traba-
lhadores da Educação. O Governo Federal determinou 
um reajuste de 6,81%. Esta é a referência para a luta 
deste ano. Não abriremos mão dessa recomposição.

Campanha Salarial 2018:  
Mais valorização para os profissionais 

da Educação

Os docentes e  
servidores da  
Educação interessa-
dos em se associar 
ao Sindicato APEOC 
devem procurar a 
sede da Comissão 
Municipal.

PARTICIPE DESSA LUTA. Juntos teremos mais força  
para conquistar nossos direitos!

Recomposição de 6,81% na remuneração dos  
profissionais da Educação;
Alteração na Gratificação da Regência de sala de aula;
Adequação do salário base dos professores com  
ampliação definitiva;
Ascensão 2016/2017;
Realização de concurso público;
Reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e  
Remuneração dos professores municipais.

Além da questão remuneratória, a Campanha Salarial de 2018  
contempla outras pautas importantes. Acompanhe, e se engaje: 

Rua dos Anaces, 24 
(altos), bairro  
Brasília. 

(85) 3315-4452 ou 
98791-9562.
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O professor da rede municipal  
Janderson Fernandes, que se filiou 
no evento, falou sobre a importân-
cia do Sindicato APEOC na luta por 
conquistas para a categoria.  
“Nós precisamos de alguém que faça 
uma boa mediação, e o Sindicato 
APEOC consegue fazer essa mediação 
com a administração e com a catego-

ria. Eu acredito que esse é o caminho para a gente  
conquistar ainda mais para nossa categoria”, concluiu.
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A Comissão Municipal do Sindicato APEOC em São Gonçalo participou da Jornada Peda-
gógica 2018 que reuniu os profissionais da Educação da cidade nos dias 22 e 23 de 
janeiro. O evento ocorreu no ginásio poliesportivo Waldemar Alcântara. No segundo 

dia do encontro, a presidente da Comissão, Marneide Aires, ministrou uma palestra sobre a 
importância do Sindicato e de seus filiados. “Se queremos um sindicato forte, devemos nos 
fortalecer, nos unificando em uma só voz”, declarou.

Na ocasião, a Comissão Municipal realizou novas filiações ao Sindicato APEOC. No total, 
53 servidores da Educação se tornaram sócios. 

Sindicato APEOC participa de Jornada Pedagógica  
2018 e faz novas filiações

A Comissão Municipal do Sindicato APEOC em São Gon-
çalo do Amarante  tem uma nova composição. A eleição dos 
novos dirigentes ocorreu no dia 11 de janeiro. A categoria 
se reuniu em assembleia na Escola Euclides Pereira Gomes, 
e aprovou a indicação dos novos membros que vão dirigir 
as atividades sindicais no município. São eles: o vice-presi-
dente, Nilber Muniz; a tesoureira, Meire Vilane; o secretário, 
Robervando Teixeira; e os suplentes, Olavo Alves e Conceição 
Tomé. A presidente da Comissão, Marneide Aires, continua 
no cargo.

A assembleia foi conduzida pelo secretário-geral do Sin-
dicato APEOC, Helano Maia. Os dirigentes receberam a mis-
são de reivindicar os direitos de professores e funcionários da 

Comissão Municipal tem nova composição!

Educação, colaborando para a mobilização da categoria em 
prol da luta por um Ensino Público de qualidade e mais valo-
rização de seus profissionais. Para a presidente Marneide Ai-
res, os novos integrantes vêm para agregar força e lutar para 
garantir os direitos dos servidores da Educação do município.

O vigilante José Luiz de Sousa, 
do CEI Maria Soares de Almeida, 
também se filiou ao Sindicato 
APEOC. Ele disse que se sen-
te motivado a se associar à 
entidade, porque os servidores 
também têm vez.  
“A gente tem que trabalhar 
junto com o Sindicato, porque é 

quem luta pela nossa categoria. Tem também muitos 
benefícios”, afirmou.


