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A LUTA E PERSISTÊNCIA DO SINDICATO APEOC GARANTIU MAIS UMA IMPORTANTE VITÓRIA
NO CONGRESSO NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
PL 10.880/18, de autoria do Deputado JHC e do
Professor Anízio Melo, que garante a subvinculação
de 60% dos recursos dos Precatórios do FUNDEF
para as professoras e os professores foi aprovado
no dia nove de novembro na Câmara Federal.
A aprovação é resultado da articulação da FRENTE
NORTE NORDESTE PELA EDUCAÇÃO, composta por vários
sindicatos, dentre eles o Sindicato APEOC.
A referida frente, coordenada pelo Professor Anizio Melo,
esteve presente na Câmara Federal articulando e cobrando a
aprovação da matéria que trata da subvinculação dos Precatórios
do FUNDEF e combatendo o calote na educação.

A tese defendida pelo Sindicato APEOC de garantir a subvinculação dos recursos dos Precatórios do FUNDEF, destinando,
em forma de abono, no mínimo 60% para os(as) professores(as)
e 40% para manutenção e desenvolvimento da educação e pagamento de seus profissionais, é hoje uma construção coletiva que
necessita ainda mais da união de todos(as) para a aprovação no
Senado Federal.
Durante as três semanas que antecederam a votação, estivemos em Brasília. Nossa entidade, representada pelo Presidente
Anizio Melo, balançou o Congresso Nacional e conquistou mais
esse avanço na luta pela valorização dos profissionais do Magistério.

CONQUISTA HISTÓRICA PARA A EDUCAÇÃO

GOVERNADOR ASSINA ACORDO GARANTINDO 60%
DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF PARA O MAGISTÉRIO
O início do mês de novembro foi decisivo e
de grandes conquistas para a Educação,
principalmente no Ceará. Conquistamos a
aprovação do PL 10.880/18 na Câmara Federal, que trata da subvinculação dos Precatórios
do FUNDEF para o Magistério. Além disso,
articulamos a assinatura do acordo de compromisso de subvinculação dos Precatórios do
FUNDEF do estado do Ceará com o Governador Camilo Santana. A assinatra do acordo
ocorreu na tarde do dia 09 de novembro,
durante encontro entre o Presidente da
APEOC, Anizio Melo, o Governador Camilo

Santana, a Vice-governadora Izolda Cela
e a Secretária da Educação Eliana Estrela, no Palácio da Abolição.
O acordo é fruto da reivindicação e
articulação do Sindicato APEOC. Nossa
entidade entra para a história sendo o
primeiro sindicato do Brasil a garantir o
compromisso do governo estadual com a
subvinculação de 60% dos Precatórios
para o Magistério.
Também somos pioneiros na discussão sobre o rateio dos recursos subvinculados para os profissionais do Magistério. Conseguimos a formalização da
Comissão de Aplicação dos Precatórios
do FUNDEF, sendo essa mais uma

importante conquista da categoria junto
ao nosso sindicato, uma experiência
única no país.
O acordo agora assinado será juntado ao processo de iniciativa do Sindicato
APEOC e segue para a homologação
judicial.
Para o Professor Anizio Melo esses
avanços são vitórias e um grande passo
para a valorização dos profissionais do
Magistério: “Nesta semana histórica de
vitórias lá e cá, comprovamos que lutar
vale a pena quando a alma não é pequena. Vamos nos manter unidos, pois
estamos muito perto da vitória completa
dos que sonham, acreditam e lutam!”.
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COM UM SINDICALISMO PROPOSITIVO, CONSCIENTE E QUE PRIORIZA A EDUCAÇÃO, APEOC MOBILIZA A
CATEGORIA E ARRANCA GANHOS, MESMO EM UM ANO DE ATAQUE AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
Em 2021, nossa luta sempre abrangente e determinada em defesa da Educação e de seus profissionais conseguiu grandes avanços e conquistas, mesmo diante dos desmontes do serviço público e dos
ataques constantes à escola pública. Acompanhe o balanço de nossas lutas:
CONCURSO 2018: Garantimos a convocação de 2.400 do total de 2.500 aprovados(as) no Concurso SEDUC 2018. Uma
luta árdua que continua pela convocação dos 100 que faltam dentro do número de classificados, bem como pela convocação
dos(as) professores(as) do Cadastro Reserva.

REAJUSTE DE 12,84% GARANTIDO EM LEI: Asseguramos o reajuste de 12,84%, sendo a primeira de 6,42% a
partir de 1º de janeiro de 2022, e mais 6,42% em 1º de maio de 2022. Um investimento na ordem de 191 milhões de reais
anuais.
PROMOÇÃO SEM TITULAÇÃO 2018: Os(as) professores(as) contemplados(as) já estão recebendo 5% a mais nos
vencimentos, e os retroativos pagos em 3 parcelas nas folhas de setembro, outubro e novembro.

PROMOÇÃO SEM TITULAÇÃO 2019: Conseguimos iniciar o processo das Promoções sem Titulação 2019 e conquistamos avanços com a comissão que coordenará todo o processo das promoções. A estimativa é de que 7 mil professores(as)
sejam contemplados(as) com 5% a mais nos vencimentos.

PROMOÇÕES POR TITULAÇÃO: Conquistamos, após muita negociação com o governo, a publicação de cerca de

400 promoções por titulação.

RETROATIVO PROMOÇÕES 2018 REFERENTE AO ANO DE 2020: O Sindicato APEOC entrou com uma
ação na Justiça pelo retroativo referente ao ano de 2020 das Promoções sem Titulação 2018 e Promoções com Titulação. O
entrave se deve à Lei Complementar 173, que de acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Estado impede o pagamento
do retroativo do ano de 2020. Nosso Sindicato se contrapõe a esse entendimento e busca agora, no Judiciário, em uma ação
coletiva, reparar essa injustiça.

PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS: Conseguimos durante o ano de 2021 a prorrogação por
duas vezes dos contratos temporários e estamos na luta para que ocorra a seleção para preenchimento de vagas por tempo
determinado.

FIM DO TETO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: Conquistamos o fim do teto do auxílio-alimentação, uma pauta histórica da categoria e de nosso sindicato, que vai beneficiar todos os professores que possuam carga horária a partir de 40h semanais, um investimento de 29 milhões de reais anuais.

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: Estamos em luta conjunta com a ASSEEC e a comissão dos(as) secretários(as) escolares, discutindo a construção da proposta de um Plano de Carreira, de uma nova tabela vencimental e na luta pelo Piso dos(as) secretários(as) escolares, pelo aumento da gratificação dos(as) coordenadores(as) financeiros(as) e pelos(as) profissionais gestores(as) de escola. Solicitamos uma reunião específica com a Secretária da Educação,
Eliana Estrela, para apresentação da proposta de valorização desses(as) profissionais;

LOTAÇÃO DOS(AS) PROFESSORES(AS) RECÉM CONVOCADOS(AS) NAS EEEPS: Outra conquista
da nossa categoria através da luta do Sindicato APEOC, que garantiu a lotação de professores e professoras efetivos nas Escolas Estaduais de Educação Profissional, incluindo os recém convocados do Concurso da SEDUC de 2018. Outra pauta importante efetivada, já que os egressos de concursos, até então, nunca tiveram a oportunidade de serem lotados nas EEEPs.

PORTARIA 57: A portaria 57 foi uma grande conquista do nosso sindicato em negociação com o governo estadual, sendo
inclusive referência nacional na luta dos profissionais do Magistério no contexto educacional durante a pandemia do coronavírus. Em meio a uma retomada autoritária de aulas presenciais em vários estados do Brasil, mesmo com elevado número de
mortes por Covid-19, a referida portaria garantiu na rede estadual do Ceará a autonomia das escolas e a opcionalidade das
instituições de ensino, dos(as) professores(as), e dos(as) estudantes pela escolha da forma de ensino (híbrido ou remoto).
VACINA SEM CHANTAGEM: Derrotamos a medida arbitrária do Ministério Público e da Secretaria da Saúde do Ceará,

que condicionava a vacinação dos trabalhadores da educação à assinatura de um termo ilegal e imoral, e mantivemos o cronograma de vacinação dos profissionais da Educação. Enfrentamos o Ministério Público, o "Movimento Porta de Cemitério" e o
"Sindicato Cloroquina", para defender a vacinação irrestrita, sem condicionamentos imorais, e o direito à vida.

NOTEBOOKS: A pandemia levantou a necessidade de investimento técnico para as aulas remotas. Desde o início, lutamos

para garantir a manutenção do processo de ensino aprendizagem e condições dignas para estudantes e professores(as).
Nesse propósito, conseguimos o compromisso do governo com a distribuição inicial de 28 mil Notebooks para professores(as)
da rede estadual. Um novo pregão foi realizado, após a Justiça suspender o primeiro, e temos agora uma nova empresa ganhadora. Iremos acompanhar todo o processo até a entrega dos computadores.

REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO SINDICAL: O Sindicato APEOC, através da Academia APEOC,
inovou mais uma vez com o Curso Online de Formação Sindical que contou com mais de 250 inscritos, debatendo sobre
Educação em Tempos de Neoliberalismo, Desafios do Movimento Sindical na atualidade, Deforma Administrativa e muito mais.
O curso que teve carga horária de 40h, deu direito à certificação que pode ser utilizada nas Progressões Funcionais. No caso
da rede estadual, o certificado pode ser utilizado na Promoção sem Titulação.
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