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Sindicato de Lutas e Conquistas

Nossa luta gera resultado. Após uma difícil 
negociação, onde o Sindicato APEOC 
deixou claro desde o início que seria priori-
dade a questão dos aposentados, foi garan-

tido o pagamento do retroativo do reajuste. 

Em reunião com o chefe da Casa Civil, Élcio Batista, e 
depois de muita negociação, os dirigentes da APEOC 
arrancaram o pagamento do retroativo do reajuste 
em duas parcelas, nas folhas de fevereiro e março. 

Agora, a luta é pelo reajuste do Piso do Magistério 
de 12,84% repercutindo na Carreira Estadual, bene-
�ciando a todos, efetivos ativos, aposentados e 
temporários. 

Não abriremos mão da valorização 
dos profissionais da educação e 
isso ficou claro na reunião ocorrida 
no Palácio da Abolição.

PAGAMENTO DO RETROATIVO
GARANTIDO O PAGAMENTO DO RETROATIVO DO REAJUSTE DOS 

APOSENTADOS NAS FOLHAS DE FEVEREIRO E MARÇO

JLJL

VOCÊ SABIA?
De 2011 à 2019, os professo-
res aposentados tiveram o 
ganho acumulado de 
82,44%. Já a inflação 
acumulada no mesmo 
período foi de 62,32%, o 
que resulta em um ganho 
real de mais de 20%. 
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PISO NA CARREIRA
APEOC NÃO ABRE MÃO DO 
REAJUSTE DE 12,84%
A diretoria executiva do Sindicato APEOC aprovou 
resolução política focada no �nanciamento da Edu-
cação, na luta pelo Novo FUNDEB e atendimento da 
Pauta Estadual da Educação 2020.

A aplicação do índice de reajuste do Piso (12,84%), 
repercutindo na Carreira Estadual para todos, ativos, 
aposentados e temporários, será o carro chefe da 
negociação com o governador. O presidente Anizio 
Melo deixou claro que a APEOC e toda a categoria 
vão lutar para que essa reivindicação seja garantida, 

principalmente depois do golpe que signi�cou a 
aprovação da DEFORMA da Previdência Estadual.

Ficou encaminhado ainda o fortalecimento do Dia 
Nacional em Defesa do Novo FUNDEB, com a PARALI-
SAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO, no dia 18 de março, 
organizada pelas entidades �liadas à CNTE, focado 
no �nanciamento da Educação e na Campanha Sala-
rial 2020.
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DERMATO-ESTÉTICAGINÁSTICA PILATESFISIOTERAPIA MASSOTERAPIA COLÔNIA DE FÉRIAS

“O Sindicato APEOC tem lutado 
muito pelos professores e servidores 
aposentados. Temos desenvolvido um 
trabalho para garantir os direitos 
daqueles que já dedicaram sua vida 
funcional à educação pública. No 
Ceará, diferente de todo o país, o 
Sindicato APEOC tem conquistado 
ano após ano, ganho real aos professo-

res aposentados, assim como o pagamento em dia. Diante da luta 
da APEOC e das negociações com o Governo do Estado, garanti-
mos no início deste ano o pagamento do retroativo, o qual será 
pago em duas vezes, na folha de fevereiro e março. Com esses 
resultados, rea�rmamos a luta para que os aposentados conti-
nuem sendo respeitados”. 

“Os aposentados do estado do Ceará 
desde 2011 têm mantido ganhos acima 
da in�ação. Essa situação é bem 
diferente para aposentados de outros 
estados, com salários atrasados e 
parcelados. A luta do Sindicato APEOC 
continuará em defesa de uma Educação 
Pública de qualidade e com seus 
pro�ssionais ativos e aposentados 
valorizados”.

“Na nossa pauta consta ainda a 
cobrança da aplicação de 12,84% no 
salário de todos os professores já agora 
a partir de janeiro. É o índice o�cial do 
Piso, e é necessário que o governador 
aplique para o cumprimento da Lei do 
Piso e a repercussão em toda Carreira 
Estadual. Os 12,84% devem bene�ciar 
a todos os professores, ativos, temporá-

rios, aposentados e pensionistas. Esperamos ter uma reunião 
com governador para fechar o ponto sobre a Campanha Salarial e 
no dia 18 de março estamos mobilizando a categoria para o Dia 
Nacional de luta pelo Novo FUNDEB e pela Pauta Estadual”. 

SERVIÇOS PARA APOSENTADOS

No Ceará, diferente de todo o 
país, o Sindicato APEOC tem 
conquistado ano após ano, ganho 
real aos professores aposentados, 
assim como o pagamento em dia. 
Penha Alencar - Sec. Assuntos Financeiros 


