
 

 

UM NOVO TEMPO 

Resgatar sonhos, acreditar, organizar, mobilizar, lutar e conquistar! 

 

Mais uma vez a história pede passagem, num mundo em transformação 

tecnológica e ao mesmo tempo em regressão de direitos sociais.  

Nossa tarefa consiste em ampliar nossa atuação sindical no presente, sem 

esquecer o passado, projetando tática e estratégia para o futuro com alicerce na 

ousadia, responsabilidade, fundamentação, elaboração, organização e ação, com o 

objetivo central de contribuir para um mundo mais justo. 

Somos hoje a categoria, e o Sindicato, referência de lutas e conquistas, nosso 

protagonismo advém da coragem de ousar em fazer a diferença apontando para a 

centralidade de disputar políticas efetivas e permanentes para a educação pública. 

Do Ceará emanou formulação, mobilização e articulação em defesa dos 

Precatórios do FUNDEF, Novo FUNDEB e Pré-Sal, como fontes de recursos robustos 

para resgatar e transformar a escola pública de qualidade social, com valorização 

dos profissionais da educação. 

Ao indicar a necessidade de romper com o sindicalismo de mi-mi-mi, blá-blá-

blá e lero-lero, não ouvimos as vozes do agouro negacionista e propomos a 

construção de uma frente ampla social em defesa da educação, soberania, 

democracia, direitos e riquezas nacionais, onde o Bloco da Educação com 

profissionais da educação, estudantes e pais unidos, articulados, motivados e 

atuantes, enfrentou o caos e deu o pontapé inicial para a derrocada da onda 

negacionista, entreguista e usurpadora de direitos, oriunda do Palácio do Planalto. 

A aprovação do Novo FUNDEB é o exemplo concreto da correta estratégia 

proposta pelo Sindicato APEOC, que, em conjunto com as entidades UNE, UBES, 

ACES, UEE, UNEFORT, MNU e UNEGRO, trouxe o povo para luta através dos tsunamis 

da educação. 



 

 

Agora, a onda é de ataques diretos à Constituição, onde direitos são arrancados 

de PEC em PEC. Nesse sentido, precisamos entender o novo mundo que se 

apresenta acelerado pela pandemia, onde a desigualdade social reapareceu em 

todas as esquinas. 

Nosso time precisa estar preparado, sintonizado com a vida real, onde a 

conectividade, o domínio da tecnologia e a modernidade instrumental serão armas 

indispensáveis em nossas mochilas de militantes, sem esquecer o principal: o chão 

da escola. 

Não podemos e não seremos pautados pela mídia, pelas fake news, o 

eleitoralismo e muito menos pelo oportunismo. A luta social deve ser o epicentro 

de nossa estratégia, na qual a defesa da vida, dos direitos e da democracia será a 

chave para nossas ações e reações.  

Nossa missão é apontar a direção, fazer o debate público, apresentar nossas 

propostas e disputá-las no movimento social, focando na construção de uma 

plataforma que interesse e defenda o povo brasileiro, numa visão ampla, mais 

nacional, mais comprometida com a história de luta de nosso povo e com a defesa 

da Constituição cidadã de 1988, levando uma mensagem que vá muito além do 

calendário eleitoral. 

Nossa história é de coragem, resistência e vitórias. Construir um NOVO TEMPO 

é possível, necessário e urgente!   

 


