
Anizio Melo (presidente) e Penha Alencar (tesoureira) 
na luta pela valorização dos aposentados.

Quem dedicou uma vida inteira à Educa-
ção Pública do Ceará, e atualmente se 
encontra na aposentadoria, merece ser 
valorizado como qualquer outro servi-

dor.  É com essa certeza que o Sindicato APEOC 
vem lutando para garantir os direitos dos profissio-
nais que já se aposentaram. 
Um das bandeiras mais importantes dessa luta diz 
respeito à remuneração dos aposentados da Educa-
ção. Para comprovar esse empenho, basta analisar-
mos o balanço dos últimos anos. De 2011 a 2016, 
por exemplo, os profissionais da Educação que já 
se aposentaram tiveram 52,33% de ganhos sala-
riais. Esse índice é superior à inflação do período. 

Em 2017, os ganhos para os aposentados também 
são bastante expressivos. Ativos e inativos foram 
contemplados com o mesmo índice de reajuste, 
depois de muita luta do Sindicato APEOC. Além 
do aumento de 2% de Revisão Geral, que todos 
os servidores ganharam no vencimento base, foi 
negociada uma recomposição diferenciada na Re-
gência de Classe. Assim, tanto os professores ativos 
quanto os aposentados foram contemplados. O 
reajuste foi de 7%, sendo 3,5% em julho e mais 
3,5% em novembro.

Aposentados têm  
ganhos acima da inflação 

A luta vai continuar para que os gan-
hos sejam bem maiores, por meio da 
negociação ou pelo enfrentamento 
nas ruas, no Parlamento e junto à 
opinião pública. 

Juscelino linhares, secretário de 
Assuntos dos  Aposentados.

Pra entender melhor como foi essa evolução, 
observa a tabela da série história do aumento 
salarial e da inflação ano a ano:

VALORIZAÇÃO

fala, presidente

jurídico

alerta

SAÚDE E BEM-ESTAR

Publicação Nº 01  -  Novembro/2017  -  Fortaleza/CE

Sindicato de Lutas e Conquistas

SINDICATO APEOC - Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do 
Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará

APOSENTADOAPOSENTADO

Histórico de Reajustes - APOSENTADOS
Ano Descrição

Total

Ganhos
7,5% -

Inflação
2011 Ganho Diferenciado

7% -2012 Reajuste Geral
5,58% -2013 Reajuste Geral

5,7% -2014 Reajuste Geral
6,06% -2015 Reajuste Geral
6,56% -2015 Ganho Diferenciado

5%

52,3% 49,14%

-2016 Ganho Regência

Conquistas - 2017
Mês Descrição

Total na Remuneração

Ganhos
2%Janeiro Reajuste Geral

3,5%Julho Regência de Classe
3,5%Novembro Regência de Classe

+7,64%
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O Jornal dos Aposentados é 
o novo instrumento de co-
municação e ação de nossa 
entidade. A gestão ‘Na Di-

reção Certa’ apresenta aos companhei-
ros e companheiras aposentados (as) 
mais uma marca de nosso empenho e 
dedicação à categoria. O informativo 
faz um balanço de nossas ações, com 
destaque para a nossa diferenciação no 
Brasil, onde somos a única entidade 
que conquistou recomposição diferen-
ciada salarial acima da inflação. Para 
além disso, as nossas ações sociais, a 
nossa preocupação com novas fontes 
de financiamento, a proposta de garan-
tir que parte dos recursos dos royalties 
sejam destinados na valorização dos 

O Sindicato APEOC recomenda que, ao receber ligação como essa, o sócio 
entre em contato, imediatamente, com o nosso Sindicato e consulte nosso 
Departamento Jurídico sobre o caso. 

Bandidos usam nome do Sindicato 
APEOC para aplicar golpes

Mais uma vez o Sindicato 
APEOC vem alertar 
para um golpe aplica-
do, por telefone, contra 

os associados que têm ações na Jus-
tiça. Recebemos informação de que 
bandidos entram em contato com 
sócios, passando-se por funcionários 

“Todos os serviços jurídicos são oferecidos por 
meio da contribuição descontada mensalmente 
no contracheque dos associados”
 Sergio Bezerra, diretor de Assuntos Jurídicos

FIQUE DE OLHO!

Se você, associado, 
receber telefonema 
com tal conteúdo, 
entre em contato, 
imediatamente, 
com seu sindicato!

(85) 3064-3212 ou 
0800-726-3231  

ligações gratuitas  
do Interior

aposentados têm nos diferenciado 
em toda a nossa trajetória. Nesse 
sentido, enquanto presidente, esta-
mos sempre atentos e preocupados 
para, além de garantir a nossa valori-
zação, conquistar também melhores 
condições de vida para todos os pro-
fessores e funcionários da Educa-
ção. Deixamos um abraço e quere-
mos cada vez mais estar juntos para 
construir um Sindicato combativo, 
propositivo, que garanta benefícios 
para ativos, aposentados e tempo-
rários. Todos juntos nessa luta. Um 
grande abraço! 

ANIZIO MELO, presidente do  
Sindicato APEOC

e/ou diretores do Sindicato, e exi-
gem um pagamento adiantado para 
que ações judiciais sejam liberadas.

O Sindicato APEOC repudia esse 
ato criminoso e chama a atenção 
dos sócios para não cair nessa arma-
dilha.

VALORIZAÇÃO

fala, presidente

jurídico

alerta

SAÚDE E BEM-ESTARVALORIZAÇÃO

fala, presidente

jurídico

alerta

SAÚDE E BEM-ESTAR



NOVEMBRO 2017

Todos os meses pelo menos 20 sócios(as) 
aposentados(as) do Sindicato APEOC 
têm a satisfação de receber o dinheiro das 
ações judiciais referentes a ressarcimentos 

de descontos previdenciários 
indevidos. Até agora, cerca de 
quatro mil processos já foram 
executados e mais de mil ser-
vidores receberam o dinheiro, 
graças à eficiência do Depar-
tamento Jurídico do Sindicato 
APEOC. 

Essas ações começaram a trami-
tar em 1997, quando o Sindica-
to APEOC tomou a importante 
decisão de questionar na Justiça 
descontos previdenciários inde-
vidos dos servidores que haviam 
se afastado para aposentadoria. Alguns professores e 
funcionários da Educação pagaram por até 20 anos 
a contribuição para a Previdência Estadual mesmo 
depois de afastados. Esse abuso do Governo do Esta-

APOSENTADOS GANHAM 
AÇÕES NA JUSTIÇA

do só foi corrigido, definitivamente, em 2011, com 
a aprovação da Lei Complementar n° 92/2011, que 
limitou a cobrança da contribuição previdenciária 
por até 90 dias após o afastamento do servidor. “Essa 

lei é fruto da luta do Sindicato 
APEOC. Foi a forma que o Es-
tado encontrou para fugir das 
ações judiciais que nós demos 
entrada e resgatamos o direito 
dos profissionais da Educação”, 
afirmou Fabiano Lima, advoga-
do da entidade.

Atualmente, mais de 12 mil 
processos continuam em tra-
mitação aguardando execução 
e pagamento. Em caso de mor-
te do servidor antes do rece-
bimento do recurso, a família 

deve procurar o Sindicato APEOC para fazer a ha-
bilitação dos herdeiros no processo. Para mais in-
formações, ligue para o Departamento Jurídico do 
Sindicato APEOC. 
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+de

processos pagos 
1.000

voltaram ao bolso 

dos servidores

4R$+ milhoes ~

“Na crise que estamos  
vivendo atualmente, é sempre 

bom receber esse dinheiro.  
Foi uma surpresa boa”

“Estou muito satisfeita. Vou 
investir numa viagem para 
espairecer. Eu quero é me 

divertir”

“Parabéns ao Sindicato.  
O setor jurídico está de  

parabéns. Todos foram muito 
delicados comigo”

Alice de França Delma Fontes Conceição Evangelista
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As mãos podem deslizar sobre o corpo 
todo ou tocar uma só região para dissipar 
dores ou relaxar a musculatura. A sen-
sação de bem-estar é imediata após uma 

sessão de massoterapia. E os benefícios não param 
por aí. Uma massagem bem conduzida ajuda a 
reduzir o estresse, melhora a circulação sanguínea, 
oxigena a musculatura em pontos de tensão do 
corpo. O tratamento não tem contraindicações. 
Pessoas de todas as idades podem usufruir de suas 
vantagens.

Pensando em uma melhor qualidade de vida dos 
profissionais da Educação, o Sindicato APEOC 
oferece há cinco anos o serviço de Massoterapia 
para os associados de forma gratuita. O atendi-
mento é feito pela fisioterapeuta Rebeca Correia. 

Massoterapia: 

Benefícios além do corpo

Atendimento
Os sócios interessados no serviço de massoterapia podem 
procurar a sede do Sindicato APEOC para fazer a inscrição. 
É possível agendar também por telefone. Cada sócio(a) tem 
direito a dez atendimentos, um por semana. 

(85) 3064-3212 
Ligações do Interior: 
0800 72 63 231

Ela explica alguns benefícios das manobras. “A 
massoterapia mexe com a parte emocional, cons-
ciência corporal, estimula a concentração. Para o 
professor que está em sala de aula é muito eficaz, 
porque o dia-a-dia do profissional é bastante es-
tressante e cansativo”, declarou a fisioterapeuta.

Para quem já passou dos 60 anos os benefícios da 
massagem terapêutica são ainda maiores, prin-
cipalmente para aqueles que apresentam dores 
crônicas. A aposentada Maria das Graças Marreiros 
é associada do Sindicato APEOC há muitas déca-
das. Hoje, com 69 anos de idade, faz massoterapia 
uma vez por semana e adora. “Eu estava toda dura 
quando cheguei aqui. Fiquei encantada e Deus me 
livre de deixar. Terminando as 10 sessões iniciais, 
já vou agendar outras”. 

Além disso, fazer uma sessão de massoterapia ajuda 
a dar mais dinamismo à vida. “Por mais que este-
jam deitados recebendo a massagem, eles estão pra-

ticando uma atividade. 
A pessoa sai de casa para 
outro ambiente, e tem 
um ciclo de convivência 
com outras pessoas”, 
acrescenta Rebeca.

Para a aposentada Maria de Fátima Ferreira, de 64 
anos, a massoterapia é um momento de serenida-
de. “Saio daqui voando. Se eu pudesse fazia todo 
dia”.  

EXPEDIENTE

Professora aposentada Maria das Graças Marreiros Cavalcante
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