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UM NOVO
TEMPO

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

M

ais 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 a 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.
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 a luta através dos Tsunamis da Educação.
Agora, a onda é de ataques diretos à Constituição, em
que direitos são arrancados de PEC em PEC. Nesse
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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, na qual 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.

“Nossa história é de coragem,
resistência e vitórias. Construir
um NOVO TEMPO é possível,
necessário e urgente!”

Anizio Melo

Presidente APEOC, FETENE
e Coordenador da Frente N/NE

#ImpeachmentJá
Em defesa da Educação, da
Soberania e da Democracia.

Contra os cortes na Educação,
a Deforma Administrativa e a
PEC do Calote!
Unir, ampliar, resistir,
contra-atacar e avançar!

JL
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NOSSA LUTA É NACIONAL
PEC 23/2021 - PEC DO CALOTE
A Proposta de Emenda à Constituição 23 de 2021
é a PEC do CALOTE nos Precatórios do FUNDEF.
Fruto de muita luta e articulação, garantimos
cerca de 90 bilhões de reais para a Educação e,
agora o governo Bolsonaro quer roubar o
recurso que deve ser investido na valorização da
Educação e dos seus profissionais. Essa proposta
vai prejudicar principalmente estados e municípios das regiões Norte e Nordeste, como é o caso
do Ceará, onde na rede estadual a União já foi
condenada a pagar 2,5 bilhões de reais. Não
podemos deixar essa PEC passar. Ajude a mobilizar nas redes sociais utilizando a hashtag
#PrecatóriosCaloteNão.

PEC 13/2021 - PEC ANISTIA AOS MAUS
PREFEITOS
Cerca de 300 prefeitos(as), na verdade maus
gestores(as), não conseguiram cumprir a obrigatoriedade de investir, no mínimo, 25% na Educação, como consta na Constituição Federal. A PEC
13 de 2021 pretende anistiar esses(as) chefes de
Executivos municipais, deixando-os(as) desobrigados(as) de cumprir esse percentual mínimo. A
tramitação dessa proposta corre no Congresso
Nacional e precisamos derrotá-la.

PEC 32/2021 - PEC DA DEFORMA
ADMINISTRATIVA
A Proposta de Emenda à Constituição 32 de 2021
ANIQUILA, DESTRÓI e DESMONTA o serviço
público, atingindo em cheio educação, saúde e
segurança pública, tanto os(as) servidores(as),
como também a população que precisa desses
serviços. Querem acabar com o Concurso,
congelar Carreiras e incentivar o clientelismo,
tirando da sociedade o direito a um serviço
público de qualidade. A nossa luta contra a PEC
32 é nas ruas, com responsabilidade e distancia-

mento, e nas redes sociais, usando a hashtag
#DeformaAdministrativaNão.

PL 3776/2008 - CONGELAMENTO DO
PISO DO MAGISTÉRIO
O Projeto de Lei 3776 de 2008 quer congelar o
Piso Salarial do Magistério, fazendo a correção
pela inflação. A atual forma de reajuste, pelo
custo aluno, valoriza uma categoria que foi e é
sempre atacada, principalmente no atual
governo. Entre você também na luta e diga NÃO
a esse projeto.

PL 3477/2020 - VETO PRESIDENCIAL DA
CONECTIVIDADE NAS ESCOLAS
Uma grande luta em defesa da Educação
garantiu importantes vitórias, como a garantia
da conectividade nas escolas, com internet,
chips, tablets e notebooks. Mas o desgoverno
Bolsonaro vetou esta parte do projeto que trata
da tecnologia, porém, derrubamos o veto, e
agora o Palácio do Planalto quer dar um CALOTE
na conectividade das escolas. Não podemos
deixar passar mais esse retrocesso. A tecnologia
deve chegar às escolas nos quatro cantos deste
país!

PL 10.880/2018 - FORTALECIMENTO DA
SUBVINCULAÇÃO
O Sindicato APEOC atuou firmemente e
elaborou, junto ao então deputado JHC (João
Henrique Caldas - PSB/AL), um projeto de lei (PL)
que regulamenta os Precatórios do FUNDEF. Na
legislatura atual, a relatoria deste projeto é do
deputado federal Idilvan Alencar (PDT/CE). O PL
é importantíssimo para a Educação, por reforçar
o direito da subvinculação dos Precatórios e
apontar caminhos e critérios. Faça parte você
também dessa luta, todos(as) juntos(as) pela
aprovação do PL 10.880.

LEI 14.057/2020 - LEI DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF (SUBVINCULAÇÃO)
Conseguimos aprovar a Lei 14.057, a Lei dos
Precatórios do FUNDEF, e com luta e articulação do Sindicato APEOC, da Frente Norte/Nordeste, CNTE e demais sindicatos, garantimos a
inclusão e aprovação do Artigo 7º, parágrafo
único, que trata da subvinculação de 60% dos
recursos dos Precatórios do FUNDEF para a
valorização dos profissionais do Magistério,
com o apoio de deputadas e deputados, como
JHC de Alagoas, hoje prefeito de Maceió, e o
deputado Idilvan Alencar, do Ceará. O artigo foi
vetado pelo presidente da República, nós
derrubamos o veto no Congresso Nacional.
Porém, parte do Ministério Público, AGU (Advocacia-geral da União), PGR (Procuradoria-geral
da República), TCU (Tribunal de Contas da
União) e o desgoverno Bolsonaro querem
destruir a lei através de uma ADIN (Ação Direta
de Inconstitucionalidade), uma legislação que
avançou, e muito, na garantia da subvinculação
dos Precatórios do FUNDEF. Estamos atuando
em todas as frentes pela defesa da subvinculação, combatendo os ataques do lobby formado
pelos inimigos da Educação.

LEI 12.858/2013 - LEI DOS ROYALTIES
Essa lei é resultado da luta dos(as) professores(as), trabalhadores(as) da Educação,
estudantes, pais, mães e de toda a comunidade
escolar. Garantimos em lei que os Royalties do
Pré-sal fossem para a Educação (75%) e a Saúde
(25%). Mas até hoje essa lei não foi regulamentada, por isso os recursos dos Royalties e do
Fundo Social estão ameaçados. Precisamos
pressionar para que a lei seja regulamentada.

E TAMBÉM ESTADUAL
CONCURSO SEDUC/2018
Garantimos mais uma convocação de 60
aprovados(as), ficando pendente mais uma
convocação para 100 professores(as). Cobramos diretamente à secretária da Educação,
Eliana Estrela, para dar celeridade a esse
processo de convocação. Ressaltamos que a
nossa luta é pelo chamamento de todos(as)
os(as) aprovados(as).

SELEÇÃO DE PROFESSORES(AS)
TEMPORÁRIOS(AS)
Tratando diretamente com a secretária da
Educação, Eliana Estrela, cobramos a imediata
publicação do edital. Ressaltamos ainda a
preocupação com a tranquilidade do ano
letivo e a segurança dos professores que estão
com os atuais contratos temporários no aguardo desta publicação. Apontamos ainda para o
chamamento de todos(as) do Concurso.

AMPLIAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA
HORÁRIA
A APEOC cobrou celeridade no processo. A
SEDUC informou que a SEPLAG pediu estudo
de impacto financeiro para os próximos 3

anos. Solicitamos agilização para que esses 2021 e finalizado em 05 de janeiro de 2022,
entraves sejam resolvidos.
garantindo 5% a mais no vencimento base
FUNCIONÁRIOS(AS) DA EDUCAÇÃO para 60% dos professores aptos à Promoção.
Cobramos uma reunião específica para tratar
das pautas dos funcionários da Educação,
como os(as) secretários(as) escolares, coordenadores(as) financeiros(as) e demais profissionais.

PROMOÇÕES COM TITULAÇÃO

Conseguimos superar os impedimentos da
Lei Complementar 173 e as Promoções estão
sendo destravadas e publicadas. Até agora,
foram publicadas 381 Promoções com Titulação. A Implantação ocorrerá na folha de
PROFESSORES(AS) GESTORES(AS)
setembro, que também terá o início do
Cobramos uma reunião específica com a pagamento do retroativo. Os processos de
SEDUC para tratar da pauta dos(as) professo- 2021 estão fluindo e serão publicados em
res(as) gestores(as).
breve.

PROMOÇÕES SEM TITULAÇÃO 2018

Os valores referentes a 2018 serão pagos na
folha de setembro e os valores referentes a
2019 serão pagos em 2 parcelas (outubro/
novembro). O retroativo do ano de 2020
continua em discussão. O Sindicato reiterou a
cobrança do pagamento do retroativo de
2021 ainda este ano (quarta parcela em
dezembro).

PROMOÇÕES SEM TITULAÇÃO 2019

LIBERAÇÃO PARA ESTUDOS
Estamos acompanhando e cobrando a Secretaria de Educação para que reative a liberação
dos(as) professores(as). Existem alguns
impedimentos, mas queremos acelerar e
garantir o direito desses(as) profissionais que
estão sendo prejudicados(as) no processo
acadêmico. Um ofício foi protocolado para
marcar uma audiência específica entre
APEOC, SEDUC e comissão de professores(as).

O processo será iniciado em 05 de outubro de
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