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ENTIDADES ESTUDANTIS E 
APEOC PROPÕEM CONSTRUÇÃO 
DE FRENTE AMPLA EM DEFESA 
DA EDUCAÇÃO
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direção do Sindicato APEOC reuniu-se com 
os representantes das entidades estudantis 
UNE, UEE, UBES,UNEFORT e ACES, para a 
construção de uma Frente Ampla em defesa 

da Educação e do Novo FUNDEB, único fundo que 
transfere recursos para todas as etapas da Educação 
Básica no Brasil, desde as creches ao Ensino Médio. 

Durante o encontro, foi elaborada uma agenda de 
luta e mobilização com os estudantes, professores, 
servidores da educação e a sociedade em defesa do 
Novo FUNDEB, visto que esse importante fundo está 

previsto para ser extinto em dezembro de 2020. Um 
dos eventos dessa grande agenda será em 18 de 
março, o Dia Nacional de Luta pela Educação, com 
paralisação geral, e atos no interior e na capital. A 
data é puxada pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) e todas as suas 
entidades �liadas.

Para o presidente Anizio Melo, é preciso se mexer, e 
por isso a importância de todos participarem do ato 
no dia 18 de março com muita garra, unidade e 
determinação.
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DEFINIDO PAGAMENTO DO RETROATIVO DOS APOSENTADOS

Levando em consideração a importância do debate 
sobre o �nanciamento da Educação, teve início em 17 de 
janeiro, o Ciclo de Seminários sobre o Novo FUNDEB. 
Fruto da reivindicação da APEOC junto ao Governo do 
Estado, as palestras estão sendo ministradas pelos 
diretores do Sindicato nas reuniões das CREDEs e SEFOR, 
com o intuito de debater esta e outras pautas com os 
professores gestores.

O objetivo é disseminar o urgente debate sobre o �nan-
ciamento da Educação, tendo em vista o iminente �m do 
atual FUNDEB, em dezembro do corrente ano, e cons-
truir uma Frente Ampla em defesa do Novo FUNDEB, 
com a participação da categoria, SEDUC, estudantes, e 
toda a comunidade escolar.

Os debates também servirão para articular o 18 de 
março, o Dia Nacional de Luta pela Educação Pública.

Em 15 de janeiro, na mesa de negociação APEOC e 
Governo do Estado, o Sindicato APEOC arrancou o 
pagamento do retroativo do reajuste dos aposentados 
e garantiu a continuidade das negociações para a 
implantação do reajuste de 12,84% na Carreira Estadu-
al, �m do teto do vale-alimentação, o pagamento do 
retroativo das promoções sem titulação e a convoca-
ção dos concursados.

RETROATIVO DO REAJUSTE DOS APOSENTADOS:  O paga-
mento será realizado em duas parcelas, já nas folhas de 
fevereiro e março;

REAJUSTE DE 12,84% NA CARREIRA ESTADUAL:  Este é o 
ponto central da Pauta 2020. Na mesa de negociação, a 
APEOC deixou claro que não abre mão do reajuste do 
Piso repercutindo na Carreira, bene�ciando a todos os 
efetivos ativos, aposentados e temporários. Até o dia 5 
de fevereiro iremos �nalizar os estudos para discutir 
como implementar os 12,84% na Carreira do Magisté-
rio do Ceará;

FIM DO TETO DO VALE-ALIMENTAÇÃO: Estudos técnicos 
foram apresentados na mesa de negociação e Sindica-
to reivindica �m do teto;

RETROATIVO DAS PROMOÇÕES SEM TITULAÇÃO 2016/ 2017: 
Estudos técnicos continuam, com prazo de 5 de feve-
reiro, para apresentação ao governador;

CONVOCAÇÃO DOS CONCURSADOS: Deixamos claro que no 
processo de negociação iremos discutir em 2020 a 
convocação de novos professores de forma mais ampla 
e geral. Quanto aos 500 aprovados, que serão chama-
dos no primeiro semestre, haverá uma reunião no dia 
27/02, entre APEOC, SEDUC e a comissão dos concursa-

dos, para discutir critérios para essa convocação e 
levantamento de carências;

PRECATÓRIO DO FUNDEF: Na última reunião com o gover-
nador, �cou acertado que haverá uma comissão APEOC, 
SEDUC e Palácio da Abolição para discutir a aplicação 
do recurso. Nesta reunião foi con�rmada a criação da 
comissão. Para o Ceará, deverá vir aproximadamente 3,5 
bilhões de reais. Queremos que o dinheiro seja aplicado 
na valorização dos professores ativos, aposentados, 
temporários e funcionários da Educação; e

FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO:  Quanto a Tabela Venci-
mental dos funcionários da Educação, serão feitos os 
estudos para ser apresentados ao Governo na mesa de 
negociação.

SOBRE NOVO FUNDEBCICLO DE SEMINÁRIOS

“Importantíssima essa reunião, devemos continuar atentos e 
mobilizados acompanhando a pauta do Sindicato APEOC, que 
diferente de todo Brasil, não irá recuar um milímetro da 
aplicação do Piso do Magistério na Carreira Estadual. Vamos 
continuar atentos, participando das nossas plenárias, 
construindo o dia 18 de março”, afirmou Anizio Melo, 
presidente do Sindicato APEOC e da FETENE.


