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GREVE GERAL INTERIOR E CAPITAL
14 DE JUNHO ENTRA PARA HISTÓRIA

O

não vai se calar!

Blocão da Educação tomou as ruas de Fortaleza
e do interior do Ceará participando da Greve
Geral dos Trabalhadores realizada no dia 14 de
junho. A ordem era parar geral, interior e
capital. Em mais de 30 municípios, o Sindicato
APEOC esteve à frente de mobilizações contra as
reformas malditas do Governo Bolsonaro e na defesa do
financiamento da Educação.
Mais uma vez unidos, Sindicato APEOC, movimentos
estudantis (UBES, ACES, UNE e UNEFORT) demais entidades
sindicais, centrais e movimentos populares, lotaram a Praça
da Bandeira, seguiram pelas ruas do Centro da Capital e com
palavras de ordem finalizaram a mobilização com um grande
ato na Praça do Ferreira.

O recado para o governo foi claro: a educação e os trabalhadores NÃO aceitarão a DEFORMA da Previdência e os cortes
na Educação e lutarão pela aprovação do Novo FUNDEB,
regulamentação da Lei dos Royalties do Pré-sal e Precatórios
do FUNDEF para a valorização da Educação e de seus profissionais. No Ceará, outra pauta que não saiu da ordem do dia
foi a Homologação do Concurso para Professor. O Sindicato
APEOC e os professores aprovados caminham lado a lado e
cobram do Governo do Estado a homologação do Concurso
para Professor realizado em 2018.

O vice-presidente do Sindicato APEOC, Reginaldo Pinheiro,
chamou atenção para o protagonismo da Educação nos
movimentos de rua em todo o país. “Parabenizo todos os
professores, estudantes e trabalhadores da Educação pela
luta contra os desmandos do Governo Federal. A Educação
no Ceará parou geral, graças a unidade na luta”, frisou o
docente.

NOVA DATA DO JULGAMENTO DOS
PRECATÓRIOS NO STF JÁ ESTÁ MARCADA
O julgamento dos Precatórios do FUNDEF da Rede Estadual
do Ceará já tem nova data, será no dia 21 de agosto. O pleno
do Supremo irá julgar no mesmo dia, as Ações Cíveis Originárias de outros 7 estados: Minas Gerais, Amazonas, Sergipe,
Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão e Alagoas.
Para o Ceará, estão em jogo mais de 2 bilhões de reais. A luta
do Sindicato APEOC é para que o dinheiro venha integralmente para a Educação e subvinculado: 60% para valorização do
Magistério e 40% para investimentos na rede de ensino e
pagamento de funcionários.
Essa é uma luta árdua, desde 2015, quando o Sindicato
APEOC já defendia que os recursos do antigo FUNDEF
deveriam ser investidos na valorização da Educação e de
seus profissionais.
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Quanto as redes municipais, os processos continuam em
andamento, com acordos em curso com as gestões municipais. O Sindicato APEOC chama atenção para a união das
entidades sindicais ligadas a Educação das regiões Norte e
Nordeste. A Frente Norte/Nordeste em Defesa da Educação
é uma realidade e tem lutado incessantemente não só pelos
Precatórios do FUNDEF, mas pela aprovação do Novo
FUNDEB e a regulamentação da Lei dos Royalties do Pré-sal.
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Para a valorização da Educação!
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LANÇADA A FRENTE NORTE/
NORDESTE EM DEFESA
DA EDUCAÇÃO NA BAHIA
Nos dias 7 e 8 de junho, em Salvador, na Bahia, foi lançada a
Frente Norte/Nordeste em Defesa da Educação. Representados os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão,
Pará e mais de 150 municípios da Bahia. Foram dois dias de
seminário, que contaram ainda com representantes da CNTE,
UBES, a deputada federal Alice Portugal, vereadores e advogados.
Em pauta: Precatórios do FUNDEF, aprovação do Novo
FUNDEB, DEFORMA da Previdência e cortes na Educação.

AGORA É LEI!

Fala Presidente

INTEGRALIDADE DA REGÊNCIA
NA APOSENTADORIA

“Somos o espelho para a resistência: a união
entre professores, estudantes e toda a comunidade escolar mostrou nas ruas que a Educação não vai se calar! Continuamos a luta pelo
ﬁnanciamento da Educação, com a aprovação do Novo FUNDEB, regulamentação da
Lei dos Royalties e os Precatórios do
FUNDEF para a valorização da Educação
e de seus proﬁssionais. Aqui no Ceará
obtivemos resultados signiﬁcativos
em nossa Campanha Salarial, como
Anizio Melo, presidente
da APEOC e FETENE
o reajuste de 4,17% retroativo a
janeiro para todos os professores efetivos, aposentados e
temporários, o pagamento das Promoções sem Titulação, a
Ampliação Deﬁnitiva de Carga Horária e a incorporação
integral da Regência de Classe na aposentadoria, que
beneﬁciará cerca de 10 mil professores de forma imediata.
Mas a luta segue, cobrando a homologação do Concurso, o
ﬁm do teto do vale-alimentação e a revisão da tabela vencimental dos funcionários da Educação.”
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A Frente Norte-Nordeste já passou por São Luiz (MA), Fortaleza (CE), Belém (PA), Campina Grande (PB), Salvador (BA),
Lauro de Freitas (BA) e já está com viagem marcada para
Sergipe. A criação da frente é um marco na história do sindicalismo brasileiro, unindo entidades que defendem os trabalhadores da Educação das duas regiões em prol do financiamento da Educação e da valorização de seus profissionais.

Em 19 de junho, o plenário da Assembleia Legislativa do
Ceará aprovou a integralidade da Regência de Classe na
aposentadoria.
O Projeto de Lei Complementar 16/2019 assegura a incorporação, nos proventos de aposentadoria de professores da
rede estadual do Ceará, da gratificação por efetiva Regência
de Classe. Agora segue para sanção do governador.
A matéria, que integra a política de valorização do Magistério
Estadual e foi fruto da cobrança incessante do Sindicato
APEOC, beneficiará cerca de 10 mil professores de forma
imediata.
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