
  

 

 

 

 

Fortaleza, 07 de fevereiro de 2018 

 

NOTA PÚBLICA 

 

O Sindicato APEOC tem mais de 50 anos de atuação como o principal e maior 

representante dos profissionais da Educação das redes públicas estadual e municipais do 

Ceará. Ao lado dos trabalhadores, travamos muitas lutas e acumulamos conquistas 

históricas. Contribuímos decisivamente para a organização e mobilização da categoria e, 

por meio da pressão e da negociação qualificadas, avançamos na garantia de direitos muitas 

vezes negados pelo Poder Público.  

Em âmbito municipal, temos expandido nossa atuação por todo o Ceará. As Comissões 

do Sindicato APEOC têm lutado diuturnamente em favor dos profissionais da Educação, com 

base na negociação com as Prefeituras e, quando esgotadas essas possibilidades, com 

mobilizações nas ruas e praças pressionando o Poder Público a assegurar os direitos que 

lhes foram negados.  

Em Pedra Branca não é diferente. A Comissão Municipal do Sindicato APEOC da 

cidade, liderada pelo professor Girlan Melo, tem se empenhado com muita garra e segurança 

na defesa dos professores e servidores da Educação da rede municipal. Nossa capacidade 

de luta e de negociação gerou várias conquistas aos trabalhadores, confirmando nossa 

legitimidade na representatividade da categoria. 

Nos últimos dias, fomos vítimas da ação criminosa de uma vereadora que tenta 

intimidar os dirigentes locais do Sindicato APEOC para enfraquecer a luta dos profissionais 

da Educação em defesa de seus direitos. A referida parlamentar foi a uma emissora de rádio 

local incitar a violência contra nossas lideranças, num claro sinal de desespero diante dos 

avanços e conquistas que o Sindicato APEOC vem tendo no município.  

Não aceitaremos qualquer tipo de intimidação contra nossos dirigentes. O Sindicato 

APEOC vai reagir a todos os ataques, independentemente da origem e dos autores. Já 

acionamos a Polícia Civil e o Ministério Público para resguardar a integridade física e moral 

dos diretores da Comissão Municipal de Pedra Branca. Não vamos sossegar enquanto os 

adversários da Educação e dos trabalhadores não forem contidos na forma da lei.  
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – CNTE 
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