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NOTA OFICIAL
É HORA DE MOBILIZAR AS REDES EM DEFESA DA EDUCAÇÃO 

O Sindicato APEOC, através de sua Secretaria de Comunicação, vem a público convocar 
dirigentes e trabalhadores de nossa entidade para que, junto com os milhares de profes-
sores, estudantes e trabalhadores da educação das redes estaduais e municipais, possa-
mos fazer uma grande mobilização virtual em nossas redes sociais em defesa da educa-
ção pública, destacando nossas posições na luta pelo Novo FUNDEB e pela garantia do 
Piso Salarial Nacional do Magistério e subvinculação dos Precatórios do FUNDEF. 

Ao mesmo tempo que estamos vivenciando o enfrentamento à pandemia provocada pelo 
Covid-19 e ao total despreparo do Governo Bolsonaro no combate ao vírus, não podemos 
esquecer a luta para garantir o Novo FUNDEB, essencial para a sobrevivência da educa-
ção pública, e os julgamentos no STF marcados para o dia 03 de abril da ADI 4.848, que 
coloca em risco o reajuste anual do Piso do Magistério, e da ADPF 528, que pode fazer 
com que professores e trabalhadores da educação não tenham direito algum aos Precató-
rios do FUNDEF.

Neste intuito, é urgente e necessário que cada componente de nossa instituição e de 
nossa categoria possa assinar a petição contra as referidas votações no STF e comparti-
lhar as publicações do Sindicato APEOC (vídeos, cards, textos e áudios) em todas as 
nossas redes sociais (Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger, Twitter, etc). Nossos 
espaços virtuais disponibilizam através de meios diversos (Site, Facebook, Instagram, 
Youtube e Whatsapp) um amplo conteúdo sobre nossas lutas. Somos reconhecidamente 
o sindicato do Brasil mais gabaritado nas temáticas da educação, com ênfase no Novo 
FUNDEB, Precatórios do FUNDEF, valorização profissional e Royalties do Petróleo.

Por isso, utilize sempre o material oficialmente divulgado por nosso sindicato. Jamais 
propague Fake News ou informações não verificadas, assim como as que tenham o posi-
cionamento contrário à valorização da educação pública e seus trabalhadores.

Neste momento em que precisamos nos recolher em casa por um bem coletivo, movimen-
te suas redes sociais e informe suas bases, amigos, familiares e alunos das lutas que 
estamos enfrentando para ofertar uma educação pública, com investimento, qualidade e 
profissionais valorizados.

Precisamos estar mais fortes que nunca pela Educação e por nosso país. Contamos com 
você nesta luta!

Alessandro Carvalho
Secretário de Comunicação do Sindicato APEOC


