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 No ultimo dia 08, a APEOC sentou para 
negociar o pagamento do retroativo do piso 
salarial. Na negociação a burocracia governista 
rifou a categoria tratando do reajuste e outras 
pautas definidas exclusivamente pela burocracia 
sindical, já que nas assembleias que houveram 
neste ano a APEOC trabalho para que estas 
não encaminhassem praticamente nada. 
 No boletim 04/2015 anunciamos que as 
demissões de professores temporários e do 
pessoal de apoio (merendeiras e serviços 
gerais) foi uma consequencia do corte de 20% 
da educação estadual. Assim, os cortes na 
educação do governo Dilma tiveram 
consequencias no chão da escola e no bom 
andamento do ambiente escolar. 

 No dia 09 a APEOC passa vergonha 
anunciando que o governo anunciaria o 
resultado das negociações junto à APEOC, 
demonstrando a perfeita unidade governo-
sindicato. Ou seja, ao invés de representar os 
interesses dos trabalhadores da educação, o 
sindicato APEOC representa os interesses do 
governo entre os trabalhadores da educação! 
 Os resultados da negociação trazem 
ganhos economicos para nós, mas ganhos 
economicos imediatos que não tocam na crise 
da escola pública, que não garantem 
valorização do professor, tampouco tratam das 
demissões realizadas pelo governo. Na verdade 
a APEOC apoia essas demissões quando, pelas 
redes sociais chama-as de ajuste de pessoal. 

  

SEM REAJUSTE EM 2016 
  

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2016, já 
disponível no site da SEPLAG, não prevê 
reajustes salariais, nem o pagamento de 
promoções e ascenções aos servidores. 

É preciso iniciar já a campanha salarial 2016 
para impedir que a inflação consoma todo o 
salário do servidor e que a APEOC rompa com 
a defesa do governo defenda a categoria! 

 

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL! - ABAIXO O SINDICALISMO PELEGO E COORPORATIVISTA! 

 

DENUNCIA DAS ESCOLAS - AS EEP'S 

Assaltos dentro de sala, tetos que desabam, 
comida estragada , impressoras sem funcionar, 
cortes de pessoal , equipamentos sem 
manutenção, falta de água, entre outras 
questões, tem sido parte da rotina das Escolas 
de Estaduais de Educação Profissional, as 
EEEP's, na cidade de Fortaleza. São muitos 

rumores que vão desde a implantação de novas 
cozinhas para que saiam as terceirizadas 
existentes e deem lugar a cozinhas geridas por 
cada escola,  passando pela quebra da 
dedicação exclusiva dos professores que estão 
lotados nas EEEP's , até o fim desse modelo de 
escola .  
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A quebra da dedicação exclusiva de 
professores da EEEP significa algumas 
questões. A primeira vem da prórpria estrutura 
da escola, onde o professor está ali todos os 
dias da semana e isso permite um 
acompanhamento mais estreito em relação ao 
aluno , bem como o desenvolvimento de vários 
projetos , o que deveria ser a realidade de todas 
as escolas e não apenas de algumas. Outro 
ponto significativo é a tentativa do governo de 

enxugar cada vez mais a folha publica , fazendo 
com que o mesmo professor fique em várias 
escolas, portanto, recaindo sobre o corte dos 
colegas temporários. O debate aqui não se trata 
de defender uma “suposta” situação privilegiada 
nas EEEP's, uma vez que ao conhecer de fato a 
realidade dessas escolas esse privilégio não é 
real , mas sim de defender a ampliação de 
melhores condições de ensino para todos.   

 

EM DEFESA DAS EEP´S! - PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES! 

 

ORC e FOB organizam o CURSO DE REALIDADE BRASILEIRA 

 Nós da Oposição de Resistência Classista – ORC que compõe 
o Fórum de Oposições pela Base – FOB junto com outras oposições 
e militantes de base do movimento popular, estudantil e sindical, 
estaremos promovendo o Curso de Realidade Brasileira. Uma analise 
do desenvolvimento da luta de classes no Brasil desde o processo da 
ditadura civil-militar que se instaurou em 1964. 
 
 O objetivo do curso é de que, através do estudo do caderno de 
textos, bem como da exposição dos debates, consigamos 
compreender o surgimento de alguns atores sociais com os quais 
nós, o povo, lidamos nas nossas lutas por direitos, bem como 
aprender como o povo lutava e resistia à ditadura, durante o processo 
de redemocratização e durante o periodo do lulismo. 
 As inscrições para o curso estão abertas e disponiveis no site 
lutafob.wordpress.com. Participe do curso e construa a alternativa à 
burocracia e ao governismo! 
 

 
APRENDER COM A EXPERIENCIA HISTÓRICA DO POVO! 

CONSTRUIR OPOSIÇÕES NO MOVIMENTO POPULAR, ESTUDANTIL E SINDICAL! 
COMBATER O OPORTUNISMO E O ELEITORALISMO! 

 
 

VENHA CONSTRUIR A OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA CLASSISTA!  
 
 A nossa proposta de ação não é apenas se opor a diretoria da APEOC, buscando ganhar as 
eleições ou disputar aparatos. A nossa proposta é combater todo esse modelo burocrático de 
sindicalismo! Propomos um método de luta sindical baseado na ação direta (em oposição aos 
conchavos parlamentares), uma organização de baixo para cima e autonomia frente aos partidos e 
governos.  
 Além disso, não devemos reproduzir o corporativismo em nossas reivindicações. Hoje 
devemos acima de tudo resistir a retirada de direitos coletivos e lutar por uma educação pública 
melhor para o povo.  
 

POR UM SINDICALISMO CLASSISTA E COMBATIVO!  


