
 

 

 

 

A Direção do Sindicato APEOC, convocada para reunião ordinária no dia 2 de março de 

2016, na sede de nossa entidade, para analisar a conjuntura local e nacional, como 

também deliberar sobre calendário da GREVE NACIONAL nos dias 15, 16 e 17 deste 

mês, aprovou dentro do regimento e estatuto sindical, o que segue abaixo: 

  

Conjuntura: 

1- Cenário de perdas salariais, desmontes das carreiras, perdas de direitos, privatização 

e judicialização do direito de greve! No Conselho Nacional de Entidades (assembleia de 

representações de sindicatos de todo o Brasil/CNTE (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Educação), realizado em Brasília nos dias 25 e 26 de fevereiro de 

2016, foi apresentado um quadro geral da situação das lutas da categoria dos 

trabalhadores em Educação nos estados e municípios. Em síntese, a constatação da 

aceleração do ataque à escola pública e seus profissionais realizado por governadores e 

prefeitos. Em 2015, na maioria dos estados não houve reajuste salarial, muito pelo 

contrário. Os gestores impuseram uma pauta onde o atraso de salários, parcelamentos de 

vencimentos, não pagamento das férias, não quitação do décimo terceiro e aumento da 

taxação previdenciária colocaram nossa categoria na defensiva em diversos Estados. Em 

2016, com alegação de que a crise fiscal se agravou, os chefes dos Executivos protelam 

reajuste, não cumprem data-base, parcelam reajustes miseráveis e completam o 

desmantelamento das carreiras. 

2- Ataque frontal contra as conquistas. Políticas públicas de Governo e de Estado, 

que foram garantidas com muita luta social, estão sendo alvo de descarado desmonte. 

10% do PIB para a Educação, cotas, Enem, Piso, Fundeb, Prouni, 1/3 para 

planejamento, concurso público, lei dos royalties, lei da partilha, reajuste com ganho 

real do salário mínimo, aposentadoria especial. Tudo isso tem sido objeto de desejo de 

destruição da onda neoliberal, reacionária e privatizante que assola o país. 

3- A crise fiscal, com a consequente queda de arrecadação, trouxe com mais força o 

peso da Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual se agarram prefeitos e governadores 

para justificarem cortes e não concessão de reajustes ou mesmo parcelamentos a perder 

de vista das revisões salariais. 

4- A crise política, intencionalmente estimulada e patrocinada pelos representantes do 

capital nacional e internacional, apresenta-se como um elemento extremamente 

delicado, pois as lutas salariais precisam ser conjugadas com a defesa da soberania e 

democracia. É preciso manter a independência de classe, sem cair na neutralidade diante 

dos ataques fascistas, imperialistas, entreguistas e golpistas. 



 

 

 

5- A criminalização dos movimentos sociais, com a discussão da chamada LEI 

ANTITERRORISTA (PL Nº 2016/15), é um exemplo de como os golpistas e 

entreguistas querem preparar o terreno para enterrarem os movimentos sociais, junto 

com suas bandeiras e conquistas.  

6- QUADRO LOCAL, CUIDADOS E PERSPECTIVAS! - A análise da conjuntura é 

clara. Precisamos encarar com responsabilidade e unidade as dificuldades que estão 

impostas. Nossa direção sindical aponta há cinco anos a necessidade de aglutinação 

nacional da luta dos educadores. Defendemos na CNTE a GREVE NACIONAL de 

2016 como ponte para movimentos em todo o Brasil. De forma uníssona e apoiados por 

uma pauta global, as entidades sindicais deverão organizar toda comunidade escolar e, 

em sequência, a classe trabalhadora na defesa da escola pública e da valorização de seus 

profissionais. No Ceará, para além do reajuste, que vamos conquistar, temos que 

impedir a entrega do Pré-Sal (fonte de recursos significativos: R$ 8 bilhões do Fundo 

Social e cerca de R$ 123 bilhões dos royalties). Se a gente não crê, a Chevron vem e 

leva! (A Chevron, com sede nos Estados Unidos, é uma das grandes empresas mundiais 

do ramo energético, especialmente petrolífero). 

7- Não podemos cair em armadilhas dos governos e nem da precipitação. Neste sentido, 

o fim da greve dos professores em Fortaleza, proclamada pela decretação da ilegalidade, 

em que o argumento da desembargadora foi a quebra do processo de negociação, é um 

dado que merece profunda observação. O rito de mobilização e definição da categoria 

precisa ser cuidadosamente justo e legal. 

8- A Educação tem um caixa próprio, portanto a diferenciação na negociação é 

garantida em lei. Estamos unificados no índice geral com as outras categorias, mas 

temos mesa própria de negociação conquistada e já instalada, precisando acelerar 

resultados. 

9-Somos a única categoria de servidores que conseguiu avanços nos últimos 4 anos: 

concurso, PVR, lei Fundeb 80%, ampliação definitiva, aumento de gratificação de 

cargos comissionados, piso na carreira, regulamentação das progressões, descompressão 

na carreira, auxílio alimentação professores temporários, resolução de mais de 10.000 

processos de aposentadoria, 1/3 planejamento, entre outros. 

10- Mesmo com avanços importantes, muito temos que avançar. Não podemos admitir 

que, sob o manto da crise, o governador Camilo Santana opte por findar projetos 

importantes para a Educação e muito menos continue protelando o anúncio da proposta 

de reajuste salarial, do qual não abrimos mão. 

11-Chamamos então, todos companheiros e companheiras do interior e capital, para 

fecharmos fileiras na GREVE NACIONAL nos dias 15, 16 e 17 de março participando  

 



 

 

 

das atividades com fé, coragem e garra para mostrar aos governos nossa força em defesa 

do Brasil e da escola pública. 

 

 DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

A direção do Sindicato APEOC, diante das premissas de extremo rigor e no uso de 

procedimentos legais e estruturais para viabilização da agenda de mobilização e 

convocação de Assembleia Geral, resolve: 

15 de março: 9h - Manifestação Estadual - Palácio da Abolição 

16 de março: 14h - Debate sobre Financiamento da Educação na Sede do Sindicato 

APEOC / Atos no Interior (praças e Câmaras Municipais) 

17 de março: 9h - Assembleia Geral – Ginásio Paulo Sarasate (Fortaleza) 
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