
 
RESOLUÇÃO POLÍTICA 

 

Lutar pelo Reajuste é pouco! Queremos REAJUSTE, PRECATÓRIOS, CARREIRA, 
DIGNIDADE e LIBERDADE. 

 
Há 9 anos o Sindicato APEOC, representado pelo presidente, Anizio Melo, chama atenção para 
a necessidade de priorizar o Financiamento da Educação como centro de nossa Pauta. 
Essa é a percepção da construção de uma estrutura sistêmica na Educação brasileira como 
elemento de sustentação de um projeto de desenvolvimento, equalizador, sustentável, gerador 
de oportunidades, inclusivo e pautado na diversidade em todas as suas matizes. 
 
O Sindicato APEOC apontou a imperiosidade de reconhecer a magnitude da Lei do Piso, mas 
também sua incompletude, pois ao garantir um valor mínimo salarial para o Magistério, deixou 
ao bem querer dos gestores a remuneração dos níveis de formação superior e na aplicação do 
valor mínimo inicial obrigatório.  
 
Vimos prefeitos e governadores comprimirem e até mesmo congelarem as carreiras. 
Destacamos que a Lei do Piso deveria ser completada, com a denominada NACIONALIZAÇÃO DA 
CARREIRA, onde teríamos pisos diferenciados para os diferentes graus de formação. 
 
Argumentávamos também que deveria ser fortalecido e fixado como permanente o FUNDEB, 
trazendo para seu caixa novos recursos (Pré-sal, grandes fortunas, inclusão de taxas e tributos) 
e a maior complementação da União, saindo de 10% para no mínimo 30%. 
 
O presidente do Sindicato APEOC apontou também como ação emergencial a 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI 12.858, a chamada Lei dos Royalties do Gás e Petróleo, para dentro 
do atual FUNDEB, que está moribundo. 
 
Foi muito difícil essa jornada de tentativas em socializar o debate, muitas vezes o imediatismo, 
sectarismo e o populismo prejudicaram a categoria e mesmo a Escola Pública. Nossa percepção 
dos avanços conquistados e a urgência de consolidar a base de sustentação financeira, trouxe e 
traz saídas estruturantes para Educação. 
 
Vimos com muita satisfação a publicação de um jornal de grande influência suscitar uma notícia 
sobre as possibilidades e as necessidades do Novo FUNDEB, citando as duas PEC´s que tramitam 
na Câmara e no Senado. Um discurso com a marca registrada do Sindicato APEOC. 
 
Nós temos com isso a completa certeza de que trilhamos o caminho certo, quando tanta gente 
dizia que era besteira, outras diziam ser sonho impossível, algumas até disseram que só 
queríamos fazer “cortina de fumaça”. Mas fomos em frente e com alguns companheiros e 
companheiras, enfrentamos o sindicalismo “mi mi mi, blá blá blá e lero lero lero”, incrustado 
em entidades e movimentos. 
 
 



 
 
 
Construímos nossa tese de financiamento e fomos para as ruas, congressos da CUT, CNTE e MEC. 
Entregamos nosso material aos governos Lula e Dilma. Fomos debatedores na Câmara Federal 
em 2012, onde duas mulheres guerreiras nos escutaram com atenção, a deputada federal 
Professora Dorinha, de Tocantins, e a Senadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. 
Lembramos do que elas nos disseram: "Os meninos do Ceará estão certos". Não é coincidência 
que a deputada Dorinha e a senadora Fátima Bezerra sejam as relatoras do Novo FUNDEB, onde 
as nossas contribuições estão recheando o novo bolo do financiamento da Educação brasileira. 
 
Neste sentido, nossa luta em 2019 não pode ser desconectada da realidade conjuntural onde 
um projeto ultraliberal se instalou em Brasília, com a vertente de privatização de tudo, inclusive 
da Educação e da Saúde, também pela entrega de nossas riquezas e retirada de direitos. 
Portanto, a Educação Pública será atacada nas suas bases tão duramente construídas.  
O Piso, a Carreira, o FUNDEB e vinculações obrigatórias.  
 
NÃO BASTA clamar pelo Reajuste! Não podemos abrir mão da CARREIRA, do FUNDEB e 
Precatórios. Chegou a hora da luta nacional, ampla, coordenada e incisiva, na defesa do 
financiamento obrigatório, ampliado e permanente constitucionalmente (Novo FUNDEB). 
 
Sem FUNDEB teremos a escola sem piso, carreira, planejamento, concurso, promoção, 
ampliação, salário em dia, raspa tacho, eleição, alimentação, transporte, estrutura, funcionários 
e respeito. 
 
Nossa pauta tem que ser do tamanho e importância da Escola Pública e nossa categoria precisa 
ser mais uma vez forte, valente, inteligente e protagonista na tarefa de pensar sua valorização, 
sem esquecer o compromisso com a Nação. 
  
Nossa proatividade deve suplantar as pautas reativas, teremos que urgentemente colocar no 
centro do debate os temas que navegam na contracorrente do desmonte neoliberal, tais como: 

 
1- Garantir o Novo FUNDEB; 
2- Regulamentar já a Lei dos Royalties; 
3- Nacionalizar a Carreira dos Profissionais da Educação, 
4- Defender os Precatórios do FUNDEF para os professores e funcionários, com 
investimento na Educação; 
5- Emendas parlamentares vinculadas para a Educação; 
6- Criar o Sistema Nacional de Educação; 
7- Derrotar as Reformas Malditas; 
8- Lutar pelo Fundo Nacional para o Esporte e a Cultura; 
9- Defender a Escola laica, democrática, de qualidade social e inclusiva; 
10- Defender nossa soberania; 
11- Impedir a entrega de nossas riquezas; 
12- Defender desenvolvimento sustentável ambientalmente; e 
13- Combater a privatização da Educação. 
 

SOMOS DO NORDESTE, ANTES DE TUDO FORTES! 


