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Vamos
Construir
Um novo
Tempo CAMPANHA
SALARIAL 2022

Resgatar sonhos,
acreditar, organizar,
mobilizar, lutar e
+769=1;<):

CAMPANHA SALARIAL 2022

Resgatar sonhos,
acreditar,
organizar,
CAMPANHA
SALARIAL 2020
57*141B):G4=<):-+769=1;<):
Pr opost a: PAUTA DE LUTAS 2020

Proposta: PAUTA DE LUTAS 2022

Remuneração e Carreira:
1. Aplicação
do reajuste do Piso
Nacional na Carreira Estadual;
REMUNERAÇÃO
& CARREIRA
2. Fim do teto do auxílio-alimentação para profissionais da educação;
Equiparação
da média
salarial
dos auxílio
professores
à média
dos
3. Retorno do
Auxílio Reforço
à Renda
ou novo
equivalente
(3%);
demais
trabalhadores
com
nível
superior;
4. Extinção da taxação previdenciária para aposentadorias inferiores
Pagamento
dosde60%
do Precatório
do FUNDEF para profesao teto do Regime
Geral
Previdência
Social;
sores e parte dos 40% para trabalhadores da educação;
5. Pagamento do retroativo do reajuste 2019 aos aposentados, do
Implantação
Promoções
Titulação
2019, Foco
2020 &na
2021
retroativo da
promoçãodas
sem
titulaçãoSem
2017,
do Prêmio
com pagamento dos seus retroativos;
Aprendizagem 2018 e 2019 e da Gratificação das EEPs 2017, 2018 e
Pagamento do Prêmio foco na Aprendizagem 2018, 2019 &
2019;
2020;
6. Implantação das promoções sem titulação 2018 e 2019 com
de gratificação de dedicação exclusiva à sala
pagamentoCriação
retroativo;
de aula.
7 . Alteração legal tornando a Parcela Variável de Redistribuição
Pagamento das Gratificações das EEEPs de 2018, 2019 e 2020
(PVR) perene;
Auxílionos
Alimentação
mínimoúnico
R$ 20,00
por dia de trabalho
8. Transparência
recursos de
dono
sistema
de previdência
do
Valorização
dos coordenadores
financeiros, secretários
estado do Ceará
com participação
dos servidores;
escolares
e
gestores.
9. Revisão da tabela vencimental dos funcionários da educação
com ganho
remuneratório; DA EDUCAÇÃO
FINANCIAMENTO
10. Criação da Carreira dos Funcionários da Educação e concurso
para 3.000 Mínimo
vagas; de 90% do FUNDEB para valorização do magistério;
no mínimo
R$20,00
por
dia de trabalho;
11. Auxílio-alimentação
Royalties dode
Petróleo
do Ceará
para
valorização
dos profisda educação;
12. Criaçãosionais
do auxilio-deslocamento
para os profissionais da educação e da Criação
gratificação
de exclusiva
em sala
do Fundo
Estadualdocência
da Educação;
e de aula;
13. Pagamento
do
adicional
de
férias
sobre
os
45
dias
de férias;
Participação de representantes dos trabalhadores
da educa14. Pagamento
deconselho
60% do Precatório
do Fundef
para os professores
ção no
de previdência
estadual.
e parte dos 40% para os trabalhadores da educação não docentes.

Vamos Construir
Um Novo Tempo
Valorização dos Profissionais da Educação e Financiamento
da Educação:
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
1. Convocação dos professores aprovados no Concurso 2018;
Convocação
de todos aosser
professores
classificados
e escolha;
2. Parte
do planejamento
realizado em
local de livre
cadastro
de
reserva;
3. Meia Cultural em todo território cearense para os profissionais da
Aprovação do PCC dos profissionais da educação;
educação;
Planejamento
remoto;
4. Ampliação
de vagas
para mestrado, especialmente no interior do
estado;
Garantia de lotação de no mínimo 200h/men por disciplina
em cada escola;
5. Celeridade
na regularização da aposentadoria dos professores
detentores
da gratificação
extraclasse
e nosrelativos
demais atos
relativos à
Celeridade
na tramitação
de processos
à vida
funcional
(promoções,
aposentadoria,
etc);
vida funcional dos profissionais da educação especialmente à estabilidade,
afastamentos
para estudo
e promoções;
Retomada
da concessão
de afastamento
para estudos;
6. NOVO
FUNDES permanente
e com
40% de Complementação
Mais investimentos
para apoio
às escolas;
da União;
Meia cultural em todo o estado para profissionais da
7 . Garantir
em lei estadual que os recursos dos royalties do petróeducação;
leo do
Cearápara
sejam
destinadostemporários;
exclusivamente para a valorização
Seleção
professores
dos profissionais da educação, priorizando aposentados e profisConcretização das ampliações definitivas e preenchimento
sionais
educação
não docentes;
dasdavagas
remanescentes.
8. Regulamentar a destinação dos recursos dos royalties do petróDE(Lei
DISTRIBUIÇÃO
DOSa valorização dos profisleoPRINCÍPIOS
e gás da União
12.858/2013) para
PRECATÓRIOS
DO FUNDEF
sionais
da Educação;
9. Contribuir
e apoiar,
no âmbito
do pacto federativo
nacional, a
Todos (Ativos,
Aposentados
e Temporários)
que tenham
construção
de um
fundo
de financiamento
com foco na
trabalhado
entre
1998nacional
e 2021 devem
receber; e
elevação
dos
padrões
de
qualidade
da
educação
(Fundo
Nacional
O valor a receber será proporcional ao tempo trabalhade Equalização
paraeaàQualidade
Educação).
do/aposentado
jornada deda
trabalho
entre 1998 e 2021.
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