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pós um intenso processo de mobilização e 
negociação, o Sindicato APEOC arrancou do 
governo o reajuste de 4,17% retroativo a 
janeiro, garantido em lei, para os efetivos 
ativos, temporários, aposentados e pensio-

nistas, já implantado desde a folha de agosto. 
Na última negociação, ocorrida no dia 07 de outubro, o 
Sindicato APEOC arrancou do governo recursos do 
FUNDEB que pagarão o retroativo do reajuste dos 
efetivos ativos e temporários. Por se tratar de recursos 
oriundos do FUNDEB, não foi possível avançar na data 
do pagamento dos valores pendentes aos aposenta-
dos, visto que a lei federal só permite o pagamento de 
servidores ativos com recurso deste fundo.
Mas nossa luta não para! A Direção do Sindicato APEOC 
deliberou que os aposentados terão prioridade na 
negociação para desembolso dos recursos do Tesouro 
Estadual. O retroativo dos aposentados está garantido 

VALEU A PRESSÃO
SINDICATO APEOC GARANTE
REAJUSTE DE 4,17% 
RETROATIVO A JANEIRO

e nossa instituição exigirá o pagamento integral do 
mesmo em parcela única. Não daremos trégua 
enquanto o governo estadual não resolver a situação 
dos aposentados. 
Vale ressaltar que a APEOC é uma das poucas entida-
des no país, senão a única, que garantiu ao aposentado 
ganho real no salário, justamente por entender que 
quem dedicou uma vida inteira à Educação Pública do 
Ceará merece ser respeitado e valorizado.

Mesa de negociação - 7 de outubro

A
“Nosso sindicato não mede 
esforços quando o assunto é 
valorizar a quem tanto já 
contribuiu com a Educação 
Pública de nosso estado” – 
a�rmou Anízio Melo, presiden-
te do Sindicato APEOC.

VOCÊ SABIA?
De 2011 à 2019, os profes-
sores aposentados tiveram 
o ganho acumulado de 
82,44%. Já a in�ação 
acumulada no mesmo 
período foi de 62,32%, o 
que resulta em um ganho 
real de mais de 20%. 
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APOSENTADOS RECEBERAM EM 2019 MAIS DE 3 MILHÕES 
DE REAIS ATRAVÉS DE AÇÕES JURÍDICAS DO SINDICATO APEOC

A secretaria para assuntos jurídicos da APEOC, que tem o 
comando do professor Sérgio Bezerra, informa que nos 
últimos 9 meses, 417 aposentados �liados à entidade 
foram bene�ciados com ações judiciais movidas pela 
APEOC, sendo 145 através de alvarás e 272 através de 
precatórios, somando um total recebido de R$ 
3.524.900,00.
Só este ano, a secretaria jurídica do Sindicato APEOC já 
realizou 5.520 atendimentos por telefone ou presencial e 
fez 10.774 movimentações de processos. A cada dois 
meses são liberados pelo Tribunal de Justiça do Ceará 
precatórios para pagamentos, a próxima lista sairá no 
próximo mês de dezembro.
O Sindicato APEOC esclarece que os processos judiciais 
com valores até R$ 10.669,00 são pagos através de RPV 
(Requisição de Pequeno Valor), via alvará, sem a necessi-
dade de precatório. Já os valores superiores a R$ 
10.670,00, são gerados e pagos através de precatórios. 
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“Devido a nosso poder de mobilização 
e negociação, o reajuste de 2019 foi 
conquistado, implantado desde 
agosto e o retroativo a janeiro já está 
garantido em lei. O Sindicato APEOC 
está sempre na defesa dos nossos 
direitos e não descansaremos até o 
pagamento do retroativo ser efetiva-
do. Aposentados sim, inativos jamais.”

“Enquanto Brasil a fora, os professores 
aposentados estão amargando o 
prejuízo de anos seguidos sem 
reajustes, com constantes atrasos e 
parcelamentos de salário, no Ceará, 
através do Sindicato APEOC, os 
aposentados vêm conquistando 
ganhos reais ano após ano.” 

FIQUE ALERTA!
A secretaria jurídica entra em contato com os �liados 
quando os processos estão prestes a virar precatório para 
a realização da prova de vida, MAS NUNCA EXIGEM UM 
PAGAMENTO ADIANTADO PARA QUE AÇÕES JUDICIAIS 
SEJAM LIBERADAS. Se você, associado, receber telefonema 
com tal conteúdo, entre em contato, imediatamente, com 
seu sindicato!
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