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GARANTIDOS PAGAMENTOS DOS RETROATIVOS,
HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E EDITAL DA AMPLIAÇÃO

E

m reunião no Palácio da Abolição, na segunda-feira (7), o presidente Anizio Melo e a diretoria
do Sindicato APEOC reuniram-se com o secretário da Casa Civil, Élcio Batista, a secretária da
Educação, Eliana Estrela, e a secretária-executiva da
SEDUC, Rita de Cássia, para tratar da pauta pendente
da Campanha Salarial 2019.

2019 serão pagos na folha de outubro, desembolsada
em novembro, beneficiando cerca de 6 mil professores. Será aplicado um total de 13 milhões de reais com
recursos do FUNDEB. A forma de pagamento referente
a 2017 e 2018 será tratada na Mesa de Negociação e
virão do Tesouro Estadual. O Sindicato cobrará o pagamento integral em conta única desses valores.

ACOMPANHE PONTO A PONTO O QUE FOI ENCAMINHADO:
Retroativo (do Reajuste)
Será pago na folha de outubro, desembolsada em
novembro, para efetivos ativos e temporários. Serão
aplicados 29 milhões de reais, oriundos do FUNDEB.
Retroativo (de Aposentados e Pensionistas)
O Sindicato APEOC arrancou do Governo o retroativo
para aposentados e pensionistas. Tal garantia (retroativo) é fruto da negociação qualificada do sindicato com
o governo, e está firmado em lei. O recurso virá do
Tesouro Estadual e a forma de pagamento será tratada
na Mesa de Negociação. Exigiremos que o pagamento
seja feito de forma integral, em parcela única e com
prioridade aos aposentados.
Retroativo (das Promoções sem Titulação)
Os valores referentes aos meses de janeiro a julho de

Concurso Público (Homologação)
A homologação do Concurso Público será feita no dia
27 de dezembro. O Sindicato APEOC garantiu a participação de dois membros da Comissão dos Aprovados
na próxima mesa de negociação que tratará da convocação.
Ampliação Definitiva de Carga Horária
(Decreto e Edital)
Dia 31 de outubro sairá o Decreto de regulamentação
da ampliação; e, em 27 de dezembro, o Edital da
Ampliação.
Seminários (Novo FUNDEB e Financiamento da Educação)
Ficou acertado que serão realizados seminários sobre
o Novo FUNDEB e Financiamento da Educação, promovidos pelo Sindicato APEOC e SEDUC.
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O Sindicato APEOC assevera que em um quadro de
desmonte do serviço público em todo país e de atraso
ou não pagamento de seus servidores por muitos estados brasileiros é uma das poucas instituições sindicais
no Brasil que garantiu, em 2019, o índice de Reajuste
do Piso para professores ativos, aposentados, temporários e pensionistas.
Essa conquista é ainda maior quando consideramos
que o reajuste irá repercutir em toda a estrutura de
Carreira, que é a melhor estrutura de carreira do magistério da educação básica do país. E isto em um momento de desmonte da Educação e do serviço público.
Não podemos esquecer que essa conquista resulta de
uma luta árdua, que tem início com os 36 encontros da
Assembleia Geral que elaboraram, democraticamente,
nossa Campanha Salarial 2019; passa também por

audiência entre o Sindicato APEOC e o Governador
Camilo Santana e seus secretários em maio de 2019: na
ocasião, foram quatro dias de negociação intensa,
momento em que nosso Sindicato se manteve firme,
deixando claro que não abriria mão dos pontos da
pauta formulados com a categoria.
“Uma negociação qualificada, que garantiu efetivamente a continuidade do processo de luta e de negociação. Garantimos, também, o debate conjunto
Apeoc-Seduc sobre o Novo FUNDEB. Uma grande
conquista de toda a categoria, através da luta qualificada, propositiva do seu sindicato: retroativos do
reajuste, promoções, concurso e ampliação. Parabéns a
todos os professores”, afirmou Anizio Melo, presidente
do Sindicato APEOC e FETENE.

Valeu a pressão: agora é continuidade na luta!
A pressão valeu a pena, governo recua e a gente
avança. Agora é a hora de acompanhar a efetivação
dos compromissos e preparar a campanha salarial
2020, provando que no Ceará os professores não
andam para trás e que no Brasil iremos lutar contra o
retrocesso.
Foi com este espírito que o Sindicato APEOC realizou,
no dia 7 de outubro, uma plenária ampliada com
professores, dirigentes e movimentos estudantis
(UEE, ACES, UNEFORT e Grêmio Estudantil do Liceu).
Acompanhe o que foi deliberado:
Paralisação Estadual pela Educação no dia 16/10
Sobre a paralisação, marcada para 16 de outubro, o
Sindicato APEOC decidiu suspender o ato, tendo em
vista que, em audiência no Palácio da Abolição, a
maior parte da pauta pendente da Campanha Salarial 2019 foi efetivada.

Apeoc na luta, sempre
Mas a luta continua: pela aprovação do Novo FUNDEB,
Royalties e Precatórios do FUNDEF para a valorização da
Educação e de seus profissionais; NÃO à militarização
das escolas públicas, ao FUTURE-SE e à privatização do
ensino.
Adesão do Ceará ao programa das escolas cívico-militares
Quanto a adesão do estado do Ceará ao programa das
escolas cívico-militares, a plenária encaminhou uma
nota de repúdio, com foco em uma educação pública de
qualidade, laica, livre e sem preconceito.
Bicicletada da Educação (24 de novembro)
A III Bicicletada da Educação, que será realizada em 24
de novembro, e terá como mote a comemoração do Dia
do Professor, Dia do Servidor Público, lançamento da
Campanha Salarial 2020 e a luta pelo Financiamento da
Educação. Aguarde detalhamentos.

APEOC NÃO PARA: SINDICATO PARTICIPA DE
AGENDA DE LUTAS EM BRASÍLIA!
O secretário de Comunicação do Sindicato APEOC e dirigente
da CNTE, Alessandro Carvalho, participou, em Brasília, no dia 2
de outubro, de plenária extraordinária da CNTE sobre Reforma
Sindical, Novo FUNDEB e Conjuntura política.
Alessandro, defendeu o sindicalismo propositivo e reafirmou
que diante do cenário de desmontes, a Educação deve
concentrar forças no debate sobre o Novo FUNDEB permanente e com mais aporte da união, garantindo uma Educação
Pública com mais qualidade e profissionais valorizados.
No período da tarde Alessandro participou do Ato Nacional
em defesa da Educação Pública, da Ciência, da Tecnologia e da
Soberania Nacional, puxado pela UNE, UBES, CNTE, FNPE,

entre outras entidades. O evento apontou os retrocessos do atual
(des)governo; a ameaça à liberdade Cátedra, a retirada de verbas
das universidades, dos subsídios aos programas de pesquisas e a
proposta de Escola sem Partido. O ato também sinalizou para a
importância de impedir a aplicação do FUTURE-SE e garantir o
Novo FUNDEB para a educação básica.
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