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BASTA BOLSONARO / AGILIZA CAMILO

O

TODOS JUNTOS PEDALANDO POR UMA
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE

Sindicato APEOC e as entidades estudantis UNE,
UEE, UBES, ACES e UNEFORT realizarão no
próximo dia 1º de dezembro, a III Bicicletada da
Educação, com concentração às 7 da manhã, no
Liceu do Ceará, na Praça Gustavo Barroso, Jacarecanga.

Será um grande evento, com professores, profissionais da
educação e estudantes unidos na luta por uma Educação
Pública de qualidade. Em pauta:

A luta pela aprovação do Novo FUNDEB;
A defesa dos Royalties do petróleo para a
Educação;
Os precatórios do FUNDEF para a valorização dos profissionais da educação e manutenção da escola pública;
A efetivação da Pauta Estadual, com o
pagamento dos retroativos do reajuste dos
aposentados e das promoções sem titulação, além da convocação dos aprovados no
Concurso; e
O lançamento da Campanha Salarial 2020.

Buscamos mostrar a toda a população a urgência na aprovação do Novo FUNDEB, já que o atual fundo está com os
dias contados, sendo válido somente até 2020 e colocando
em risco todos os avanços conquistados na educação
pública nas últimas décadas. Precisamos de um FUNDEB
permanente, mais robusto, com novas fontes de financiamento, para garantir ao Brasil uma educação de qualidade
e profissionais valorizados.
Vamos às ruas ainda contra o DESGOVERNO Bolsonaro,
contra a militarização das escolas, contra as privatizações
e repudiando o FUTURE-SE. Serão milhares de pessoas
dizendo NÃO ao retrocesso e reafirmando o nosso compromisso pela DEMOCRACIA, pela LIBERDADE e pelo futuro
do nosso país.
Será o Domingão da Educação, com entrega de kits, por
ordem de chegada e mediante inscrição impressa. Também
serão sorteadas 10 bikes e, no encerramento, teremos uma
grande feijoada, show da Banda The Teachers, sorteios e
lançamento da Campanha Salarial 2020.
Traga 1 kg de ração para doar ao Abrigo
São Lázaro e ajude a cuidar de animais
abandonados em Fortaleza.
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PROMOÇÕES E RETROATIVO DO REAJUSTE PARA ATIVOS
E TEMPORÁRIOS SÃO PAGOS NA FOLHA DE OUTUBRO
No dia 1º de novembro caiu na conta dos professores
efetivos ativos e temporários o retroativo do reajuste
salarial de 4,17% e o retroativo de janeiro a julho de 2019
das Promoções sem Titulação (+5,0%), fruto da mobilização permanente da categoria e da negociação qualificada
sob a condução do Sindicato APEOC. Para o reajuste,
foram quase de 29 milhões de reais e, para o retroativo das
promoções, mais de 13 milhões de reais, ambos oriundos
do FUNDEB, beneficiando cerca de 6 mil professores,
ratificando a importância deste fundo para o custeio da
educação pública e valorização de seus profissionais.
A prioridade agora é cobrar do Palácio da Abolição
um calendário para o pagamento do retroativo dos
aposentados, que será pago com recursos do
Tesouro Estadual, como também o retroativo
2017/2018 das Promoções sem Titulação, além da
convocação dos aprovados no Concurso para
Professor e o edital da Ampliação Definitiva de
Carga Horária.
O pagamento dos retroativos foi uma importante conquista
de toda a categoria, em meio ao desmonte da Educação no
país. “Parabenizo a todos da categoria e a Direção do
Sindicato APEOC, pela forma correta de pressionar no
momento certo e de negociar com qualidade e responsabilidade”, afirmou Anizio Melo, presidente do Sindicato
APEOC e da FETENE.

ENCONTRO ESTADUAL
DO SINDICATO APEOC
O Sindicato APEOC realizará no dia 23
de novembro (sábado), na sede da
entidade em Fortaleza, o Encontro Estadual do Sindicato APEOC. Na ocasião,
estarão presentes os representantes da
entidade no interior do estado, a diretoria executiva e convidados.
Será realizado um balanço do ano de 2019, com análise das
ações, mobilizações e do protagonismo da APEOC nas
manifestações em prol da Educação. Além disso, em pauta:
- Basta ao desgoverno Bolsonaro! (Contra a militarização das escolas, o FUTURE-SE e as reformas
malditas);
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- Agiliza, Camilo! (Retroativos do reajuste dos aposentados e das promoções, convocação dos aprovados no
Concurso e edital da Ampliação Definitiva de Carga
Horária);
- Formulação do texto base da Campanha Salarial 2020;
- Aprovação do Novo FUNDEB;
- Regulamentação da Lei dos Royalties do Petróleo para
a educação; e
- Precatórios do FUNDEF para a qualificação da educação e valorização de seus profissionais.
O encontro reunirá os dirigentes da APEOC de todo o
estado para discutir e debater também acerca do financiamento da Educação, chamando a atenção para o fim do
atual FUNDEB e para as possibilidades de novas fontes de
recursos para que tenhamos uma Educação Pública de
qualidade e profissionais valorizados.
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