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Ao fim de dois anos de gestão...
Edição especial do Travessia
destaca os principais fatos da luta em
defesa do ensino, da democracia e pela
manutenção de direitos dos trabalhadores.
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NESTA EDIÇÃO

EDITORIAL
A diretoria da APES (20162018) encerra seu mandato com a avaliação de que o atual contexto nacional
e internacional impõe uma convicção
e um desafio para os (as) docentes. A
convicção diz respeito ao recrudescimento dos mecanismos de exploração
sobre o trabalho, à retirada de direitos
e aos ataques ao Serviço Público. O
desafio consiste na necessária unidade de ação em torno dos interesses da
Classe Trabalhadora.
O golpista Governo Temer abusou do apoio inescrupuloso da mídia,
dos conchavos diuturnos do legislativo, das posições complacentes do judiciário para aprovar a EC 95/2016, a
Lei das Terceirizações e Reforma Trabalhista. A Reforma da Previdência foi
momentaneamente frustrada, mas já
houve declarações no sentido de tentar sua aprovação, considerando o resultado das eleições presidenciais.
A diretoria da APES se empenhou na construção da unidade
de ação para barrar essas propostas.
Contribuímos para a organização do
Fórum Sindical e Popular, que promoveu grandes manifestações em Juiz de
Fora. Participamos dos Fóruns das Entidades na UFJF e no IF Sudeste MG,
buscando articular as pautas específicas dos (as) docentes com as reivindicações dos trabalhadores da educação e do serviço público em geral.
Essa construção coletiva foi desenvolvida sem negligenciar o diálogo
com a categoria. Agimos com determinação na garantia das condições
de trabalho, na defesa dos direitos, na
aproximação com os (as) docentes.
Realizamos reuniões na UFJF e no IF
Sudeste MG; acompanhamos as situações que ameaçavam direitos; intensificamos políticas de comunicação, de
sindicalização, de atualização do perfil
da categoria.
O desafio da unidade continua
presente diante do avanço do neoliberalismo. Ao completar 40 anos, a APES
permanece cumprindo seu legado de
defender os interesses das professoras
e professores, articulando-os em torno
da educação pública, gratuita, laica e
socialmente referenciada.
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APES É CHAMADA A CONSTRUIR UNIDADE DE AÇÃO

37º Congresso do ANDES-SN em Salvador-BA | Janeiro de 2018 | Divulgação ANDES

A atuação da APES, enquanto
seção sindical do ANDES-SN, refletiu a necessidade urgente da luta por
uma educação democrática, que se
mostrou fortemente ameaçada, nos últimos dois anos, pelas ingerências do
governo ilegítimo e por retrocessos de
diversas ordens. A luta contra a retirada de direitos, levada a cabo pelas
contrarreformas de Temer, impôs uma
agenda intensa de mobilização em
âmbito nacional, com a unidade de
ação como estratégia necessária.

GREVE

UNIDADE

A então Proposta de Emenda à
Constituição 55, de congelamento dos
gastos públicos por 20 anos, e a Medida Provisória 746/2016, referente à Reforma do Ensino Médio, constituíram
a pauta principal da greve docente. A
APES aderiu à greve convocada pelo
ANDES-SN e em conjunto com os demais setores da educação, em outubro
de 2016.

A aprovação da Contrarreforma
Trabalhista e da Lei das Terceirizações
em 2017, e as diversas tentativas de votação da Contrarreforma da Previdência, acirraram a conjuntura nos últimos
dois anos.
A unidade de ação conduziu a
política do ANDES-SN em relação às
suas seções sindicais. A APES buscou
a construção dessa unidade em âmbito nacional, com participação ativa
nos Congressos do ANDES, Encontros
da Regional Leste e manifestações em
Brasília. Unidade refletida localmente
no protagonismo exercido pela APES
no Fórum Sindical e Popular de Juiz de
Fora, no Fórum Intersindical e no Fórum de Entidades da UFJF.

Ato contra a Reforma do Ensino Médio no IF
Sudeste MG | Outubro de 2016

ANDES
Contra a precarização da
Educação
A visita da Professora Eblin Farage, em outubro de 2017, permitiu que
a Presidente do ANDES-SN conversasse com docentes da UFJF e do IF Sudeste MG sobre os desafios para a mobilização dos servidores públicos do
setor da educação. A mercantilização
da Educação, o avanço da privatização
nas instituições públicas, a vigência da
Emenda Constitucional do Teto dos
Gastos, ampliaram o cenário de precarização das instituições de ensino e do
trabalho docente.
O crescimento do conservadorismo, exemplificados na exclusão
do tema da identidade de gênero do
Plano Nacional de Educação e no surgimento do Programa Escola Sem
Partido, acentuou a desmotivação e a
perseguição política sofrida pela categoria. Como orientação para a base do
ANDES-SN, Eblin acenou a necessidade de retomar o processo de unidade
por meio do fortalecimento dos fóruns
e do estabelecimento de um calendário nacional de lutas.
Na mesma semana, a Professora Eblin e a Professora Marina Barbosa
Pinto, Secretária Geral da APES, participaram da mesa-redonda “Ensino Público e políticas educacionais: estratégias e mobilizações para barrar as
contrarreformas”, no 93º Encontro da
Regional Leste, em Belo Horizonte. No
mesmo encontro, professores e professoras debateram “Os impactos da
PEC 241 no financiamento das instituições de Ensino Público: consequências
e estratégias de mobilização”, com o
Professor Rodrigo Azevedo dos Reis
(ASDUERJ).
No dia 19 de outubro, a APES
organizou a ida de docentes da UFJF
e do IF Sudeste MG para o ato público
na Concha Acústica da UERJ. Diversas
estaduais estavam em greve em decorrência de salários atrasados e falta
de repasses à universidade. No ato, foi
lançada a Frente Nacional em Defesa
das Instituições Públicas de Ensino
Superior.
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Por uma educação democrática
A APES manifestou seu apoio
à comunidade acadêmica da UFJF e
do Colégio de Aplicação João XXIII e
ao estudante Nino de Barros, que foram alvo de ataques lgbtfóbicos após
a divulgação de um vídeo institucional
sobre o Dia das Crianças. Logo em seguida, o sindicato nacional referendou
a posição da APES e publicou uma
Moção, denunciando os integrantes da
bancada evangélica do município de
Juiz de Fora/MG, fundamentalistas religiosos, e um Conselheiro Tutelar, que
do ANDES-SN. Urna na reitoria da
acusaram a universidade e o colégio Eleições
UFJF | Outubro de 2017 | Foto: Estela Loth
do uso de “ideologia de gênero”.

Eleições do ANDES
Em maio de 2018, a APES instaurou a comissão eleitoral e conduziu
o processo de eleição da nova diretoria do ANDES-SN. 11 seções eleitorais foram distribuídas pelo campus da
UFJF, IF Sudeste MG e Colégio de Aplicação João XXIII. E um post fixo no site
da APES foi dedicado à divulgação de
informações referentes ao processo.

Lançamento da Frente Nacional em defesa
das Instituições Públicas de Ensino Superior |
Outubro de 2017 | Foto: Divulgação ADUFF

Cartilhas do ANDES “Contra todas as formas de assédio, em defesa dos direitos das
mulheres, das/os indígenas, das/os negros, das/os LGBT”
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36º Congresso do ANDES em Salvador | Janeiro de 2018 | Foto: Divulgação ANDES

AÇÕES
OUTUBRO DE 2016
Reunião do Setor das IFES e Mobilização de Setor das IFES (Brasília)
NOVEMBRO DE 2016
Greve docente e demais setores da
Educação
Contra a PEC do Teto dos Gastos e
Contra a Reforma do Ensino Médio
APES no Comando Nacional de Greve.
Encontro Nacional de Formação
Sindical do ANDES (Brasília)
Reunião do Setor das IFES (Brasília)
JANEIRO DE 2017
Reunião de GT de Ciências e Tecnologia (ANDES)
36º Congresso do ANDES-SN (Cuiabá-MT)
Em defesa da educação pública e
contra a agenda regressiva de retirada dos direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras.
FEVEREIRO DE 2017
92º Encontro da Regional Leste do
ANDES-SN (Lavras - MG)
Reuniões de Setor das IFES (Brasília)
ABRIL DE 2017
Reunião de Setor das IFES (Brasília)
MAIO DE 2017
Reuniões de Setor das IFES (Rio de
Janeiro, São Paulo)

JUNHO DE 2017
Reuniões de Setor das IFES (Brasília)

NOVEMBRO DE 2017
Reunião Nacional de Entidades
Classistas (Rio de Janeiro/UERJ)

JULHO DE 2017
62º CONAD do ANDES-SN (Niterói
-RJ)
Avançar na unidade e reorganização
da classe trabalhadora: em defesa da
educação pública e nenhum direito a
menos!

Encontro Coletivo Jurídico (Brasília)

Presidente do ANDES-SN em JF
Eblin Farage conversou com docentes
da UFJF e IF Sudeste sobre a “Conjuntura de Retirada de Direitos e a Resistência dos Trabalhadores: Perspectivas da Unidade de Classe”.
AGOSTO DE 2017
Reunião de Setor das IFES (Brasília)

JANEIRO DE 2018
37º Congresso do ANDES-SN (Salvador-BA)
Em defesa da Educação Pública e
dos Direitos da Classe Trabalhadora
100 anos da Reforma Universitária de
Córdoba.
MARÇO DE 2018
94º Encontro Regional Leste do
ANDES-SN
Lançamento da cartilha “Contra todas as formas de assédio, em defesa dos direitos das mulheres, das/
os indígenas, das/os negras, das/os
LGBT”.

OUTUBRO DE 2017
Ato em Defesa das Instituições Públicas de Ensino (Rio de Janeiro/UERJ)
Lançamento da Frente Nacional em
Defesa das Instituições Públicas do
Ensino Superior.

ABRIL DE 2018
Reunião Conjunta dos Setores das
IFES (Brasília)

Encontro da Regional Leste:
Professora Eblin Farage (ANDES-SN)
e Professora Marina Barbosa Pinto
(APES) compuseram a mesa-redonda
“Ensino Público e políticas educacionais: estratégias e mobilizações para
barrar as contrarreformas”.

JUNHO a JULHO DE 2018
63º CONAD (Fortaleza - CE)
Por um projeto classista e democrático de educação pública: em defesa
da gratuidade, autonomia e liberdade
acadêmica.

ANDES manifesta apoio à UFJF, C.A.
João XXIII e Nino de Barros

MAIO DE 2018
Eleição do ANDES-SN

Marcha à Brasília (Brasília)
Reunião de Setores das IFES (Brasília)

Setor das IFES (UERJ)
III Congresso CSP-Conlutas (Sumaré
- SP)
Reuniões de Setor das IFES (Brasília,
Rio de Janeiro)

AGOSTO 2018
Presença do Presidente do ANDES
-SN , Antonio Gonçalves Filho, na
reinauguação da sede e comemoração dos 40 Anos da APES

PELOS DIREITOS
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APES ATUA EM DIVERSAS FRENTES:
NENHUM DIREITO A MENOS

Ato contra a Reforma da Previdência | 15 de março de 2018 | Foto: Daniel Goulart

As entidades sindicais foram
chamadas a atuar de forma intensa e unificada diante de um cenário político marcado por ataques à
Classe Trabalhadora e ao Serviço
Público. As chamadas contrarreformas do governo ilegítimo de Michel
Temer evidenciaram a estratégia de
desmonte do Estado e levaram milhares de militantes às ruas do país.
DESMONTE
Como foi retomado na p.3 dessa edição, o início da gestão 2016/2018
na APES foi marcado por uma greve
em conjunto com outros sindicatos da
área da educação, em protesto contra
a Medida Provisória MP 746/2016. A
medida regulamentava a Reforma do
Ensino Médio. A MP, que acabou sendo incorporada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada em
2018, tinha, entre os pontos polêmicos, a exclusão de disciplinas importantes disfarçada sob o termo “flexibilização do currículo”; a abertura para
que profissionais com “notório saber”,
ou seja, sem Licenciatura, ofereçam
aulas para formação técnica e profissional; e o aumento da carga horária.

Além da Contrarreforma do
Ensino Médio, fazia parte da pauta do
movimento grevista a PEC 241 (depois PEC 55 no Senado), conhecida
como Teto dos Gastos Públicos ou
PEC da Morte. A PEC, que acabou
sendo aprovada, limita por 20 anos
os gastos públicos, impedindo os investimentos em setores fundamentais e prejudicando principalmente a
parcela mais pobre da população, ao
diminuir recursos para áreas como
educação e saúde. Mais recentemen-

te, a CAPES publicou nota denunciando o impacto da medida para a
pesquisa no país. A contenção pode
acarretar na suspensão do pagamento de todos os bolsistas de mestrado,
doutorado e pós-doutorado a partir
de agosto de 2019, atingindo mais de
93 mil discentes e pesquisadores. Os
cortes podem interromper programas institucionais e estratégicos de
fomento à pós-graduação no país e
o funcionamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e dos

Estudantes, técnicos administrativos e docentes protestam contra a PEC 241 no IF Sudeste MG Santos Dumont | Foto: Daniel Goulart
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mestrados profissionais do Programa
de Mestrado Profissional para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB).

RESISTÊNCIA
Contra as medidas, 39 instituições de ensino entraram em greve em 2016, entre institutos e universidades federais e estaduais.
Estudantes em todo o país ocuparam escolas, universidades e institutos, como foi o caso do Colégio de
Aplicação João XXIII da UFJF. Foram mais de mil escolas e institutos
ocupados, além de 71 universidades.
Em conjunto com entidades de
trabalhadores e estudantes, a APES esteve na Câmara Municipal para uma Audiência Pública que debateu a MP 746.
A Comissão de Mobilização
da APES realizou reuniões diárias no
período da greve, com panfletagens
no centro da cidade. A mobilização
se intensificou com a participação da
APES no Comando Nacional de Greve
em Brasília, com o acompanhamento
das ações no Congresso Nacional e
com a reunião do Comando Local com
a Reitoria da UFJF. Havia ameaças
de corte de ponto dos docentes em
greve e o IF Sudeste MG Campus JF
suspendeu o calendário acadêmico.

Assembléia de greve | novembro de 2016 | Foto: Daniel Goulart

A mobilização iniciada com o
movimento grevista se estendeu por
todo ano de 2017. Além das duas pautas da greve, entravam em jogo: A Lei
4302, que permite a terceirização em
todos os setores da cadeia produtiva,
precarizando ainda mais as condições
de trabalho dos brasileiros; a Contrarreforma Trabalhista, que rasgou
direitos historicamente constituídos
pela CLT ; e a Contrarreforma da Previdência, jogando no trabalhador rural e no proletariado urbano a solução
para um suposto déficit da previdência. As três propostas foram alvo de

fortes contestações convocadas nacionalmente pelas centrais sindicais e
organizadas localmente pelos fóruns.

PROFESSORES NA LUTA
Professores e Professoras do
IF Sudeste MG e da UFJF participaram de diversas mobilizações que
ocuparam as ruas de Juiz de Fora, levando milhares de manifestantes ao
centro da cidade. Em conjunto com
técnico-administrativos e estudantes,
docentes também realizaram várias
paralisações e panfletagens no cam-

Rubens Luiz, Presidente da APES, fala em audiência pública que debateu MP 746 | Foto: Daniel Goulart

PELOS DIREITOS
pus da UFJF e no IF Sudeste MG, alertando sobre o impacto da PEC e das
contrarreformas para as instituições
públicas de ensino e de pesquisa.
Docentes estiveram também
em Brasília em vários atos contra
a PEC 55 e as contrarreformas, os
quais, muitas vezes, foram reprimidos
com violência pelas polícias a mando dos governos federal e estaduais.
No auge da luta contra a Reforma da Previdência, a APES promoveu uma série de visitas às unidades da UFJF e do IF Sudeste MG
para a distribuição da Cartilha contra a Reforma da Previdência, produzida pela seção sindical. A ação
fez parte de um encaminhamento do
ANDES-SN, que instituiu uma semana de mobilização contra a Reforma
da Previdência em março de 2017.

CONTRARREFORMAS
Depois de um ano intenso de
lutas, a Reforma da Previdência foi
adiada por tempo indeterminado. Entretanto, entrou no cenário a intervenção militar federal no Rio de Janeiro
decretada por Temer em fevereiro de

AÇÕES
NOVEMBRO DE 2016
Greve contra EC do Teto dos Gastos e contra a MP 746 (Contrarreforma do Ensino Médio)
Audiência Pública na Câmara Municipal de Juiz de Fora
Debate da MP 746.
Semana de mobilização e protestos em Juiz de Fora e Brasília
DEZEMBRO DE 2016
Panfletagem no PISM
Ato Público no Centro de Juiz de
Fora
Atividade unificada: Debate “Fundo Público e a PEC” com César
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2018. O ANDES-SN participou da constituição da Frente Contra a Intervenção Militar, que congrega movimento
sindical, movimentos populares e movimento estudantil
com objetivo de denunciar e
combater mais essa violência
contra os moradores das comunidades do Rio de Janeiro.
Em maio de 2018, a
greve dos trabalhadores caminhoneiros
expôs
ainda
mais as contradições político-econômicas do atual governo. ANDES-SN e APES
manifestaram seu apoio a esses trabalhadores e convocaram a categoria para participar de atos em apoio à causa.
A convocação unificada das centrais sindicais
pelo Dia do Basta no dia 10
de agosto apontou para a
necessidade de ações coletivas em defesa do serviço público, contra o desemprego,
contra as privatizações e pela
revogação da Emenda Constitucional do Teto dos Gastos.

Minto (Juiz de Fora – MG)
JANEIRO DE 2017
“Abraço”
APES participa de ato pela educação
no Brasil (UERJ/Rio de Janeiro).
MARÇO DE 2017
Cartilha contra a Reforma da Previdência produzida pela APES
Ato contra a Reforma da Previdência
(Juiz de Fora – MG)
Organizado em conjunto com o Fórum
Sindical e Popular de Juiz de Fora.
SETEMBRO DE 2017
Paralisação e panfletagem
Docentes da UFJF e do IF Sudeste
MG alertaram a comunidade sobre
os ataques do governo aos Serviços
Públicos e reforçaram a luta contra a
Reforma da Previdência.
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Cartilha contra a Reforma da Previdência

OUTUBRO DE 2017
Ato em defesa das Instituições
Públicas de Ensino (Rio de Janeiro/UERJ)
MAIO DE 2018
Ato em Apoio à Greve dos Caminhoneiros (Juiz de Fora)
Participação da APES em ato convocado pelo Sind-UTE Subsede
Juiz de Fora e CSP-Conlutas, no
centro da cidade.
AGOSTO DE 2018
Dia Nacional de Lutas – Dia do
Basta (10/08)
Atos locais mobilizados pela APES,
SINTUFEJUF e DCE. Piquete na
Reitoria da UFJF, panfletagem e
manifestação em frente ao MAMM
- Museu de Arte Murilo Mendes e
apoio ao ato convocado pelas centrais sindicais, na Praça da Estação
de Juiz de Fora.

09

SETEMBRO 2018 | APESJF.ORG.BR

APOSENTADOS

APES ORGANIZA LUTA EM DEFESA DOS
DIREITOS DOS APOSENTADOS
JUSTIÇA

Reunião com os aposentados (maio de 2017) - Foto: Daniel Goulart

Atualmente, uma parcela significativa de sindicalizados da APES
é composta de docentes aposentados. Em 2017, esta importante representação de nossa base conquistou
vitórias para a categoria como um
todo. A luta, que foi encampada pela
APES, se refere ao Artigo 192 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União – Lei 8112/90.
Em 20 de abril de 2017, a Reitoria da UFJF havia dado ciência, por
meio de carta aos aposentados, de
que a Orientação Normativa /SRH/
MP/Nº11 de 05 de novembro de 2010,
emitida pelo Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
modificou a interpretação dada à

sistemática de cálculo da vantagem
concedida pelo artigo 192, da lei 8112
de 1990.
Na interpretação anterior, os
aposentados sob a vigência do artigo
192, deveriam receber algo parecido
com uma promoção à classe superior
da carreira, com vantagem salarial
incidindo sobre todo o conjunto de
vencimentos. Com a nova interpretação, a vantagem incidiria apenas sobre o Vencimento Básico.
Assim, a Administração Superior, não apenas teria que reduzir os
proventos dos aposentados, como
também cobrar a devolução dos valores pagos de forma supostamente
irregular nos últimos cinco anos.

A APES realizou reuniões no
sentido de organizar os aposentados
e elaborar uma defesa administrativa. Com a decisão negativa da UFJF,
a alternativa foi a entrada na Justiça.
Nesse sentido, a APES orientou e recebeu a documentação de docentes
e pensionistas que haviam sido notificados pela reitoria e que ainda não
tinham ingressado na ação.
Em assembleia realizada no
dia 5 de setembro, foi aprovado que
a APES arcasse com os custos da
ação na justiça de filiados ou não. No
mesmo mês, os primeiros resultados
da ação começaram a ser divulgados
pela APES. Na ocasião, 3 dos quase
30 mandados de segurança impetrados na justiça, resultaram em liminares favoráveis e, como consequência,
alguns docentes deixaram de ter os
valores descontados a partir daquele mês. Conforme interpretava a Assessoria Jurídica da APES, o entendimento utilizado nessas liminares
indicava o resultado final da ação, favorecendo a causa dos aposentados.
Em 23 de março de 2018, a
APES informava que mais um grupo
de docentes aposentados, dentre os
que foram afetados pela questão do
artigo 192, não teria mais os descontos salariais impostos pelo governo.
A 4ª Vara Cível tinha concedido mandado de segurança favorável à APES.
Já se tratava da quarta vitória.

O QUE DIZ O ARTIGO 192
RJU - Lei nº 8.112 de 11 de Dezembro de 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
Partes vetadas pelo Presidente da República e mantidas pelo Congresso Nacional, do Projeto que se transformou na Lei n.°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”.
Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado:
I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado;
II - quando ocupante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença
entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior.

SEDE
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APES INAUGURA NOVA SEDE EM
COMEMORAÇÃO DE SEUS 40 ANOS

Bolo da festa dos 40 anos da APES. | Foto: Estela Loth

A Associação dos Professores
de Ensino Superior, APESJF, celebrou
seus 40 anos de conquistas com
muita festa e muito orgulho de sua
história. No dia 10 de agosto, recebeu
professores e professoras da UFJF e
do IF Sudeste MG para comemorar as
quatro décadas de conquistas, sempre na defesa do ensino público, de
qualidade, socialmente referenciado,
na defesa da democracia e da luta
de todos os trabalhadores e trabalhadoras. O evento, que teve a presença do Presidente do ANDES, professor Antônio Gonçalves, se realizou
em sua sede totalmente reformada,
nova em folha, agora com mais espaço, conforto e condições de trabalho
e mobilização. Segundo a Diretoria,
um presente para todos os filiados.
O Professor Rubens Luiz Rodrigues, Presidente da Seção Sindical, ressaltou a importância da luta e
o crescimento da APES, fundada há
40 anos por cerca de 20 professores,
hoje contando com quase 1100 sindicalizados. Ressaltou a capacidade de
organização dos docentes, que trouxeram a sede do sindicato para dentro do campus, melhorando o diálogo
com a categoria. “A sede reformada
é expressão dessa luta e simbolica-

mente representa a continuidade do
fortalecimento de nossas conquistas,
sempre de maneira independente”.
O Professor Antônio Gonçalves Filho, Presidente do ANDES-SN,
presente na festa, fez uma saudação
à APES, ressaltando a importância de
sua luta e relembrando a figura exemplar do Professor Márcio Antônio de
Oliveira, ex-presidente da APES e ex
-presidente do ANDES. Ele lembrou

o momento histórico da fundação da
APES, nos anos da ditadura, de restrição à atividade política. Momento em
que várias associações docentes surgiram e fundaram posteriormente o
ANDES. “Isso não é pouca coisa. São
40 anos em que gerações e gerações
de trabalhadores se uniram na perspectiva de fortalecimento da luta”.

Diretoria gestão 2016 - 2018 comemora os 40 anos da APES | Foto: Estela Loth
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SEDE REFORMADA CONSOLIDA
INFRAESTRUTURA E ATUALIZA
TECNOLOGIA
Professores e Professoras
que foram à reinauguração da nova
sede puderam conhecer, no primeiro andar, os quatro gabinetes de
trabalho utilizados pelos funcionários para atender aos convênios, à
tesouraria e às ações de comunicação, e salas da diretoria e de reuniões. Também neste andar será instalado um espaço para crianças, com
brinquedoteca, que vem dar suporte a mamães e papais que vierem
frequentar a nova sede. E também
uma biblioteca que tornará disponivel, para consulta e pesquisa, todo
o acervo do sindicato. No segundo
andar, anfiteatro para assembleias,
estúdio para entrevistas em vídeo e
criações para internet, espaço para
festas e arquivo, além de cozinha
e sala de estar para funcionários.
SUSTENTABILIDADE
A nova sede aposta na sustentabilidade com controle climático, tendo
como base sua
própria arquitetura e um sistema de captação solar fotovoltai-

Sede reformada | Fotos: Daniel Goulart

co para geração de energia elétrica.
Em termos tecnológicos, o
prédio conta com cabeamento estruturado de rede lógica de dados
e telefonia, novo servidor, mais atual e rápido, pontos de Wi-Fi com
boa potência de sinal nos dois pavimentos, central inteligente de PABX
com direcionamento para os diversos setores da seção sindical, novo
datashow no auditório e na sala da
diretoria. No primeiro andar, foi instalada uma sala climatizada para
abrigar a estrutura de Tecnologia da
Informação e seus servidores. O Prédio apresenta também câmeras de
monitoramento com tecnologia IP.
PERSPECTIVAS
Novos itens ainda serão acrescentados nessa lista de novidades
por pertencerem ao projeto original,
embora ainda estejam em vias de
implementação. Um telão será instalado do lado de fora da sede com
painel de led para divulgação dinâmica de informações para professores e professoras e computadores
serão colocados na biblioteca com
acesso à internet para uso de docentes que estiverem visitando a sede.

PELA BASE
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CARREIRA DOCENTE:
SINDICATO ENFRENTA NOVOS DESAFIOS PARA
ANTIGAS QUESTÕES
até subverter a lógica de diferença entre a remuneração de 20h, 40h e Dedicação Exclusiva.
Todo esse quadro tem um acirramento com a tomada de poder de
Michel Temer. Amauri ressaltou a necessidade de lutar e combater o atual
governo, o individualismo crescente e
falta da consciência sindical.
Os encontros resultaram na publicação de um InformAPES Urgente.
CONDIÇÕES DE TRABALHO

APES reúne professores do IF Sudeste para discutir cobrança de ponto. Foto: Daniel Goulart

A estruturação justa das carreiras de Magistério Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, as
melhores condições de trabalho, de
remuneração e de aposentadoria da
categoria, sempre estiveram presentes na pauta de ações da APES. Nos
últimos dois anos, o cenário político
impôs ainda mais desafios ao sindicato.
ESTRUTURAÇÃO
Em setembro de 2017, o Professor Amauri Fragoso, então tesoureiro
do ANDES-SN, esteve na UFJF e no IF
Sudeste MG a convite da APES, para
discutir os impactos das medidas do
governo sobre as Instituições Federais de Ensino e na carreira docente.
Na UFJF, a mesa redonda contou com
a participação do Professor Marcus
David, reitor da universidade. No instituto, participou do debate o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional,
Professor Aluísio de Oliveira.
Amauri ressaltou em sua fala,
por meio de um histórico das diversas
modificações realizadas na carreira e
na distribuição de percentuais e steps,

que os docentes tiveram um grande
achatamento salarial entre 2003 e
2016, prejudicando o regime de Dedicação Exclusiva. Mostrou também
que, no mesmo período, os governos
federais investiram dez vezes mais no
Ensino Privado do que no Ensino Público, num grande processo histórico
de desfinanciamento das Instituições
Federais, ao mesmo tempo em que
destruíam o PUCRCE (Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos
e Empregos) e desorganizavam a carreira. A carreira atual tem distorções,
que retiram sua lógica matemática,
que vão desde dar mais valor ao Regime de Trabalho do que à Titulação,

Em agosto de 2017, a APES esteve no Campus Muriaé do IF Sudeste
MG para discutir com a base assuntos
relacionados à jornada de trabalho,
controle de frequência, auxílio transporte, entre outros. As considerações
da reunião foram posteriormente discutidas entre a diretoria do sindicato e
sua assessoria jurídica.
Em dezembro de 2017, iniciou-se
a discussão sobre a cobrança do ponto feita pela Auditoria Interna do IF
Sudeste MG. A APES, então, mediou
um longo processo de luta, no qual
o sindicato e seu representante no
Conselho, Professor Marcus Vinícius,
exerceram protagonismo importante.
Como resultado, professoras e professores do instituto deixaram de assinar a folha de ponto. A partir de abril
de 2018, ela foi substituída pelo Plano
Individual Docente e pelo Relatório
Individual Docente, documentos que
foram construídos coletivamente com

Amaury Fragoso, da diretoria do ANDES, fala em debate no IF Sudeste MG | Foto: Isabella Freitas
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blicou duas entrevistas com o objetivo de discutir os pontos críticos da
contrarreforma. Os entrevistados foram o Professor da Faculdade de Direito da UFJF, Sérgio Ávila Negri, e o
assessor jurídico da APES, Leonardo
de Castro Pereira.
ATAQUES

Ato dos servidores públicos federais | Foto: Yasmin Machado Dias

a atuação dos docentes.
Em maio e junho de 2018, a
APES mediou outras reuniões com a
Administração do IF Sudeste MG para
discutir progressão, insalubridade e
adicional noturno. Participaram das
discussões membros da Subcomissão Permanente de Pessoal Docente
(SPPD) do Campus Juiz de Fora, a assessoria jurídica da APES e membros
da diretoria do sindicato.
Como resultado, a SPPD comprometeu-se a receber os processos
de progressão com 90 dias de antecedência. Quanto ao adicional de insalubridade e o adicional noturno, a APES,
por intermédio da assessoria jurídica,
comprometeu-se em acolher a demanda de docentes afetados, produção da demanda na justiça.

CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA
Esclarecer a categoria sobre os
possíveis impactos de uma contrarreforma da previdência foi uma preocupação da APES. Com este intuito, a
cobertura midiática e o debate interno sobre as tentativas do governo em
aprovar a contrarreforma foi feita de
formas diversas.
Uma conversa entre os docentes da sua base, mediada pela Professora Mariana Barbosa e pelo assessor
jurídico da APES, Leonardo de Castro
Pereira, foi realizada em dezembro de
2016 com o intuito de informar a categoria sobre as principais mudanças
que a aprovação da proposta trazia
para os servidores públicos.
Em janeiro de 2017, a APES pu-

Além das contrarreformas, diversas medidas e ações impuseram uma
agenda intensa de mobilização para o
movimento.
A PL 116/7, que estabelece regras
para demissão de servidor público
estável por insuficiência de desempenho, foi tema da reunião do Fórum
das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), que
tem o ANDES-SN em sua composição. A reunião foi realizada em outubro de 2017.
Em julho de 2017, o Programa de
Desligamento Voluntário (PDV) no
âmbito do Poder Executivo foi denunciado pelo ANDES e pela APES como
parte do projeto de desmonte dos
serviços púbicos. Em janeiro de 2018,
ANDES e APES noticiavam o fracasso do programa, que teve baixíssima
adesão.
No mesmo mês, a APES publicou notícias e análises sobre o decreto
9.262/18, que determinou a extinção
de mais de 60 mil cargos da administração pública federal. A medida foi
questionada pela Federação de Sindicato de Trabalhadores em Educação
das Universidades Brasileiras (FASU-

SPF
A APES acompanhou e divulgou
amplamente as ações empreendidas
pelos Fóruns, Centrais e Entidades
Sindicais nacionais para combater as
tentativas de desestruturação da carreira dos servidores públicos federais,
que estiveram e ainda estão no alvo
do governo ilegítimo de Temer.
Todas as manifestações, eventos e informativos produzidos sobre
as contrarreformas de Temer tiveram
também como pauta a luta pelos serviços e pelos servidores públicos. Leia
mais em Pelos Direitos, página 6.

APES promove encontro com a base para informar sobre a Contrarreforma da Previdência
Foto: Daniel Goulart
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BRA) em uma reunião no Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão (MPDG).
A Medida Provisória (MP) 805,
que adiava reajustes salariais para o
Executivo e aumentava a contribuição previdenciária dos servidores de
11% para 14%, também foi noticiada
pela APES e debatida em reunião ampliada do Fonasefe e do Fonacate em
fevereiro de 2018. A medida perdeu
eficácia em abril desse ano.
Em junho de 2018, a APES par-
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ticipou da luta pelo estabelecimento
da Data Base para os servidores públicos, em discussão no Superior Tribunal Federal (STF). O Professor Jalon
de Morais Vieira participou de atos
em Brasília. Nas redes sociais, a APES
organizou um twitaço com a hashtag
#STFpeladatabase.
Os direitos dos SPF foram novamente colocados em risco em julho de
2018, quando o governo publicou uma
Portaria que altera, de maneira ilegal,
a regulamentação sobre o remaneja-
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mento de trabalhadores em órgãos
ou entidades públicas. A Portaria 193
determina que a alteração da lotação
ou exercício do servidor é “irrecusável e não depende da anuência prévia
do órgão ou entidade ao qual ele está
vinculado”. ANDES e APES se manifestaram contra a medida, alertando
para o seu caráter autoritário. A APES
publicou a Nota Técnica da Assessoria Jurídica do ANDES-SN sobre a ilegalidade da portaria.

Manifestação dos servidores públicos federais em Brasília defende Data-Base | Foto: Divulgação

AÇÕES
DEZEMBRO DE 2016
Debate sobre a Reforma da Previdência (APES)
Conversa sobre as principais mudanças para os servidores públicos.
JANEIRO DE 2017
Análises sobre a Contrarreforma da
Previdência
Entrevistas sobre o impacto da contrarreforma para a categoria.
JULHO DE 2017
PDV
Questionamento do Programa de
Desligamento Voluntário.
AGOSTO DE 2017
Reunião no IF Sudeste MG, campus
Muriaé
Discussão sobre jornada de trabalho,
preenchimento de folha de ponto, auxílio transporte, proposta de Reforma
da Previdência.
SETEMBRO DE 2017
Desestruturação da carreira e cortes
orçamentários

Mesas redondas com Amauri Fragoso
(ANDES-SN) na UFJF e no IF Sudeste
MG.
Publicação de um InformAPES Urgente
sobre o tema.
OUTUBRO DE 2017
PL 116/7
Questionamento da proposta de estabelecer regras para demissão de servidor público estável por insuficiência de
desempenho.
DEZEMBRO DE 2017 À ABRIL DE 2018
PID e RID - IF Sudeste MG, campus
Juiz de Fora
Processo de substituição da assinatura
de ponto para controle de frequência,
por planos e relatórios de atividade docente.
JANEIRO DE 2018
Decreto 9.262/18
Questionamento da determinação que
extinguiu mais de 60 mil cargos da administração pública federal.
FEVEREIRO DE 2018
Medida Provisória (MP) 805

Questionamento da medida que aumenta a contribuição previdenciária
dos servidores de 11% para 14%.
MAIO DE 2018
Progressão, insalubridade e adicional
noturno
Reuniões entre APES, Administração
do IF Sudeste MG e Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD).
JUNHO DE 2018
Data Base para SPF
Participou na luta pela Data Base para
os servidores públicos. Atos em Brasília
e twitaço organizado pela APES.
JULHO DE 2018
Portaria 193
Questionamento da portaria que altera, de maneira ilegal, a regulamentação
sobre o remanejamento de trabalhadores em órgãos ou entidades públicas.
AGOSTO DE 2018
Assédio Moral e Adoecimento Docente
APES compôs a mesa de abertura do
Ciclo de Palestras “Ética, relações de
trabalho e saúde mental”

15

SETEMBRO 2018 | APESJF.ORG.BR

MOSAICO

Reforma da Previdência: Banner da Apes expôs situação de possível fim da aposentadoria para o trabalhador.
Março de 2017

Estado de Exceção:
Travessia denuncia ameaças à ordem
legal e às liberdades públicas no Brasil e no mundo. Julho de 2017

Cortes
Cortes do governo Temer pretendem
amordaçar, sucatear e desmobilizar.
Entrevistada Joana Machado (UFJF)
discute PEC do Teto dos Gastos e
Contrarreforma do Ensino Médio.
Novembro de 2016

Escola sem partido:
Artigo da Professora Renata Flores
(UFRJ) desmascara projeto que pretende amordaçar processo de aprendizagem. Novembro de 2016

Luta!
Criminalização das lutas e movimentos sociais: Travessia aborda analisa a
guinada conservadora.
Dezembro de 2016

Dia do Trabalhador:
Reforma trabalhista, lei das terceirizações e precariedade das condições de trabalho são alguns dos desafios atuais da Classe Trabalhadora
brasileira, aprofundados no governo
de Temer. Maio de 2018
Intervenção:
Professora Mariana Trotta fala ao
TRAVESSIA sobre a criação da
Frente Contra a
Intervenção Militar,
no Rio de Janeiro.
Maio de 2018

Mídia e hegemonia:
A necessidade de democratização
da comunicação é o tema da entrevista da edição de abril de 2017.

OUTRAS LUTAS
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AS LUTAS DE MOVIMENTOS PARCEIROS SÃO
TAMBÉM NOSSAS LUTAS
JORNADA FLEXÍVEL DOS TAE

MST

A luta pela flexibilização da jornada dos trabalhadores técnico-administrativos do IF Sudeste MG foi
uma das mais recentes atuações da
APES em conjunto com outras entidades da eduçação. Dentro do Fórum Intersindical, a APES contribuiu
na elaboração de uma contraproposta de regulamentação da jornada de
trabalho dos servidores do instituto.
Até então, apenas uma minuta construída sem a participação dos sindicatos entraria em votação no Conselho
Superior. A contraproposta tinha dois
pontos fundamentais, que a diferiam
do documento encaminhado pela administração superior: a inclusão do
conceito de “público usuário”, presente no plano de carreira dos TAE; e a
formação de uma comissão de acompanhamento para avaliar as propostas
de flexibilização de cada setor, incluindo representantes da categoria. Os
técnico-administrativos chegaram a
realizar uma greve, que durou 53 dias.
Além da pauta da flexibilização da jornada, o movimento lutou também por
maior representatividade no CONSU e
no CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão).

Nos últimos dois anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) intensificou suas intervenções na Zona da Mata mineira.
Com o Assentamento Dênis Gonçalves, localizado em Goianá, estabelecido, o movimento avançou para a região de Coronel Pacheco. 350 famílias
ocuparam a Fazenda São José/Liberdade e fundaram ali o Acampamento Gabriel Pimenta. A APES apoiou o
movimento realizando uma campanha
de arrecadação de alimentos e lonas,
participou da aula inaugural da escola do MST e esteve presente nos atos
de resistência à ação de despejo das
famílias moradoras do Acampamento
Gabriel Pimenta. O movimento conseguiu adiar o despejo, ganhando tempo para realocar as famílias em outras
duas ocupações feitas posteriormente: em Tocantins e em Antônio Carlos.
A APES colaborou também
na inauguração do Terreiro Cultural Walmir Pulga, no Assentamento
Dênis Gonçalves, que fez parte da V
Jornada Universitária pela Reforma
Agrária (V JURA). O evento foi marcado pela apresentação de diversos
artistas e pela coleta de instrumentos
musicais pela ONG Doa Som, com o
objetivo de montar a instrumentoteca
do assentamento.

Acampamento Gabriel Pimenta - MST-MG - Foto: Dowglas Silva

Ato em frente a
Câmara de JF Denúncia do
assassinato de
Marielle Franco e
Anderson Gomes
15 de março de 2018
Fotos: Estela Loth
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Mulheres em luta
Em 2017, ativistas de 55 países iniciaram o movimento da Greve Internacional de Mulheres, que ficou conhecido como 8M. A união de coletivos feministas de vertentes diversas ganhou força pelo mundo e fez do Dia Internacional das Mulheres um dia de luta, paralisação e manifestações nas ruas. A APES esteve presente nas duas edições
da greve em Juiz de Fora, em 2017 e 2018, participando das marchas pelos direitos das mulheres trabalhadores e nas
manifestações políticas e artísticas organizadas pelo 8M local.
A APES promoveu, também em 2017, uma palestra sobre feminicídio. A Professora Joana Machado, da Faculdade de Direito da UFJF, discorreu sobre os fatos que marcaram a luta pelo desenvolvimento de leis que protejam as
mulheres vítimas da violência, além de estatísticas e pontos polêmicos no meio jurídico.

#Mariellepresente
Atos em diversas cidades do país, denunciaram o assassinato brutal da vereadora carioca, Marielle Franco
(PSOL) e de seu motorista Anderson Gomes em março de 2018. No Ato em Juiz de Fora, a APES fez uma participaçao que foi seguida pelo depósito de muitas rosas sobre a escadaria da Câmara Municipal, ocupada de cartazes e
faixas que homenageavam Marielle e exigiam justiça.

AÇÕES
MARÇO DE 2017
8 de Março: Dia Internacional de
Luta das Mulheres Trabalhadoras
Palestra sobre Feminício com Professora Joana Machado (Direito/UFJF)
Ato público no centro de Juiz de
Fora, organizado pelo 8M, reunião de
coletivos feministas.

Diretora Alice Meyer em mística no Acampamento Gabriel Pimenta | Dezembro de 2017 |
Fotos: Dowglas Silva

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017
Apoio ao Acampamento do MST,
“Gabriel Pimenta”
Campanha de arrecadação de alimentos e lonas para o acampamento, localizado em Coronel Pacheco.
Participação da APES na aula inaugural da escola do acampamento.
DEZEMBRO DE 2017
Ato de resistência em acampamento do MST
Realização de atividades de resistência à ação de despejo das famílias
moradoras do Acampamento Gabriel Pimenta, do MST. APES atuou
com entidades do Fórum Sindical e
Popular de Juiz de Fora.
MARÇO DE 2018
8 de Março: Dia Internacional de
Luta das Mulheres Trabalhadoras
Participação da APES na segunda
edição da Greve Internacional de Mulheres, organizada pelo 8M.

Marcha do Dia Internacional da Mulher - 8M
8 de março de 2018 | Fotos: Estela Loth

Ato “Marielle presente/Anderson

presente!”
Participação em ato público pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (PSOL) e seu
motorista Anderson Gomes.
Evento da DIAAF sobre Dia da Mulher
Participação em evento da Diretoria
de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tema da
mesa foi “Dia Internacional da Mulher:
desafios da UFJF”.
MAIO DE 2018
Apoio para Terreiro Cultural e Instrumentoteca do MST
Assentamento Dênis Gonçalves, em
Goianá.
ABRIL DE 2018
Luta pela flexibilização da jornada
de trabalho dos TAEs do IF Sudeste
APES participa da luta através do Fórum Intersindical (SINTUFEJUF, APES
e DCE).
AGOSTO DE 2018
Marcha pela legalização do Aborto
APES participa de marcha do dia de
mobilização da América latina pela
legalização do aborto.
Fórum da Diversidade
APES participa do Fórum Permanente da Diversidade, atividade organizada pela Diretoria de Ações Afirmativas (DIAAF) da UFJF.

COMUNICAÇÃO E CULTURA
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APES AMPLIA OS CANAIS DE DIÁLOGO COM A BASE
Conhecer a categoria. Suas expectativas, projetos, trajetórias e narrativas, individuais e coletivas. Manter a
escuta sensível à diversidade de experiências trazidas por sujeitos de diferentes áreas de formação e conhecimento. Representar formas de militância
política variadas e dinâmicas. Construir
um espaço dialógico de reflexão e ativismo. Nos últimos dois anos, tais desafios foram enfrentados pela APES a
partir do fortalecimento dos canais de
comunicação com os docentes, com o
objetivo de oferecer ao sindicato as bases para compreender e implementar
uma cultura política compatível com a
atualidade da universidade e das formas de militância.

PESQUISA DE PERFIL DOCENTE

Seminário de comunicação sindical. Palestra de abertura com Prof. Paulo Roberto Leal | Junho de
2017 | Foto: Daniel Goulart

COMUNICAÇÃO

Para conhecer melhor a categoria representada pela APES, foi aplicada uma pesquisa entre docentes
da UFJF e IF Sudeste MG. A pesquisa
buscou apreender a realidade dos professores e professoras dessas instituições, pensada a partir de 4 eixos temáticos: 1) Perfil Docente, 2) Carreira, 3)
Relações Interpessoais e 4) Sindicato:
formas de luta e de comunicação. As
questões abordaram as condições de
trabalho do professor, seus posicionamentos sobre a atuação docente e sua
opinião sobre a APES e as atividades
sindicais de uma maneira geral. Um
banco de dados serpa construído com
os resultados da pesquisa, e poderá
ser utilizado e atualizado nas próximas
gestões.

nário de Comunicação Sindical pela
APES possibilitou o debate e capacitação de dirigentes e jornalistas sindicais
de Juiz de Fora. Também como forma
de qualificação do setor na APES, o
jornalista Daniel Goulart participou do
Curso Anual do Núcleo Piratininga de
Comunicação, uma referência na formação de comunicadores que trabalham em movimentos comunitários e
populares, em sindicatos e outros coletivos.

Para manter a proximidade com
a base, construir fluxos de informações alternativos à mídia hegemônica,
acompanhar a velocidade da circulação de notícias e exercer protagonismo também na internet, foi necessário
reorganizar todo o setor de Comunicação. As novas formas de sociabilidade,
organização e militância no ambiente
virtual, e a multiplicação de narrativas
em disputa sendo veiculadas com cada INOVAÇÃO
vez mais facilidade, levaram a APES a
estabelecer novos meios de vocalizaNo mesmo ano, a identidade
ção das demandas da categoria.
visual da APES ganhou um novo conceito. Uma novo logomarca e uma
FORMAÇÃO
reformulação do design de todos os
veículos de comunicação da APES foi
Em 2017, a realização do Semi- apresentada.
A equipe de jornalistas foi reforçada, com a contratação de uma jornalista e duas estagiárias. Isso garantiu melhor distribuição e organização
das tarefas. Além disso, a relação entre
jornalistas/supervisores e estagiárias
trouxe benefícios para ambos. A presença das estudantes de Jornalismo
proporcionou uma visão atualizada
sobre os processos de comunicação
e trouxe ao setor novas perspectivas,
dinâmicas e criações. Por sua vez, a
atuação na APES permitiu que as esJF canta a luta | Maio de 2017 | Foto: Daniel Goulart tagiárias vivenciassem a experiência
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do fazer jornalístico e, mais especificamente, da comunicação sindical, um
campo geralmente negligenciado nos
cursos de graduação, apesar de sua
importância e peculiaridades.
Com a nova equipe formada, foi
possível renovar e fortalecer os instrumentos de comunicação já estabelecidos pela APES, como os informativos
on line (SemanAPES e InformAPES), a
APESTV e o Travessia, que chegou à
sua centésima edição esse ano e ganhou um encarte comemorativo, que
relembrou a história do jornal impresso
do sindicato.
Todo esse processo culminou
na criação de um novo Plano de Comunicação para o sindicato, que estabeleceu as novas diretrizes para o
setor. O plano foi construído coletivamente pela Comissão de Comunicação
da APES e pela equipe de jornalistas e
estagiárias, com assessoria da jornalista da CSP Conlutas, Cláudia Costa.

CAFÉ COM IDEIAS
Também como forma de aproximação e conhecimento das demandas
da categoria, foi lançada nessa gestão
uma campanha de sindicalização que
percorreu diversas unidades da UFJF.

AÇÕES
OUTUBRO DE 2016
Ato “Arte pela Educação” (campus
da UFJF)
Contra o desmonte do Ensino Médio
e do Ensino Público propostos na
Medida Provisória 746 (Reforma do
Ensino Médio) e no Projeto de Emenda Constitucional 241 (que se tornou
a EC 55, do Teto dos Gastos).
MAIO DE 2017
JF Canta a Luta (escadarias do Cine
Theatro Central)
Espetáculo em protesto contra a retirada de direitos implementada pelo
governo ilegítimo de Temer. A iniciativa teve apoio do Fórum Sindical e
Popular.
JUNHO DE 2017
Seminário de Comunicação Sindical
Palestra, mesa-redonda e oficinas

COMUNICAÇÃO E CULTURA

Precedendo reuniões departamentais
e de congregação, o café ampliou as
possibilidades de diálogo com a base,
e permitiu que informações e materiais
elaborados pela APES e pelo ANDES
chegassem também aos docentes não
sindicalizados.

E em maio de 2017, o “JF canta
a luta” foi organizado com o apoio do
Fórum Sindical e Popular de Juiz de
Fora. Músicos da cidade se reuniram
nas escadarias do Cine Theatro Central, para um espetáculo em protesto
contra a retirada de direitos implementada pelo governo ilegítimo de Temer.

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Em dois momentos cruciais da
luta política, atos culturais foram realizados como forma de denúncia e sensibilização.
Contra o desmonte do Ensino
Médio e do Ensino Público, propostos
na Medida Provisória 746 e no Projeto
de Emenda Constitucional 241 (depois
PEC 55), o ato “Arte pela Educação” foi
realizado em outubro de 2016 no campus da UFJF. O evento reuniu músicos
docentes, com canções que faziam
referências ao momento político atual, com destaque para a questão dos
direitos e da democracia. O TIL, Teatro Ilimitado do Colégio de Aplicação
João XXIII, apresentou um esquete retratando o desmonte do Ensino Médio.
E atividades lúdicas com as crianças
foram organizadas pela Faculdade de
Educação em conjunto com a Faculdade de Educação Física da UFJF.
para discutir os desafios da comunicação sindical diante da concentração
midiática.
SETEMBRO DE 2017
Nova identidade visual da APES
Criação de uma nova logomarca e
novo design gráfico dos veículos de
comunicação da APES.
OUTUBRO DE 2017
Início da Campanha de sindicalização
Realização do “Café com Ideias” em
diversas unidades da UFJF.
NOVEMBRO DE 2017
Curso Anual do NPC
Participação do jornalista da APES,
Daniel Goulart, no 23º Curso Anual do
Núcleo Piratininga de Comunicação,
que teve como tema principal “Comunicar com todos os meios e falar para
milhões: o papel da comunicação na

“Arte pela educação” | Outubro de 2016
Foto: Daniel Goulart

organização popular”.
SETEMBRO DE 2017 a JANEIRO DE
2018
Formação da equipe de Comunicação
Contratação de mais uma jornalista e
duas estagiárias para implementar o
setor de Comunicação do sindicato.
JULHO a AGOSTO de 2018
Pesquisa de Perfil Docente
Pesquisa realizada entre docentes da
UFJF e IF Sudeste MG, com o objetivo de conhecer a categoria, suas condições de trabalho, suas percepções
e expectativas em relação à carreira e
sua relação com o sindicato.
MAIO DE 2018
Travessia 100
O jornal impresso da APES completou sua centésima edição. Um encarte especial contou um pouco da
história do veículo.

PELA DIRETORIA
APRENDIZADO
Minha experiência na diretoria da
APES se caracterizou pelo aprendizado cotidiano de que, na verdade, uma
categoria profissional não luta apenas
por suas demandas concretas, ou seja,
melhores salários, plano de carreira ou
direitos sociais e trabalhistas. Ela luta,
sobretudo, pela dignidade de seu papel social e pela capacidade de, com o
seu trabalho, transformar a realidade
histórica. Vivemos um momento no
qual os obstáculos à transformação
social parecem infinitamente maiores
do que a força dos sujeitos coletivos.
No entanto, a participação na vida de
nosso sindicato mostra que a energia e a vontade de diversos lutadores
sociais persistem e se somam para
renovar a luta por um mundo mais
justo e fraterno, que, acredito, dá sentido ao que fazemos e ao que somos.
		

-Luiz Antônio

EMPENHO
Participar da Gestão 2016-2018 me
permitiu reforçar minhas convicções
na atuação coletiva como o melhor lugar de materialização de um projeto
de educação e de sociedade de acordo
com os interesses dos trabalhadores.
Nas ruas, demos a nossa melhor resposta à agenda econômico-recessiva
vigente e as ações de retirada de direitos. No dia-a-dia, essa resposta ecoou
no empenho da diretoria em mobilizar
os professores e as professoras, em
conduzir suas bandeiras de luta, em
preservar as conquistas que a seção
sindical obteve nesses 40 anos de vida.

-Rubens

AMIZADE
Participar desta Diretoria da APES
foi um grande privilégio. Foi possível
aprender e compartilhar muitas coisas com os colegas da Diretoria. Um
grupo compromissado e responsável,
onde a amizade foi um grande trunfo para que pudéssemos enfrentar
tantas batalhas juntos. Após 2 anos
de muitas atividades, com professores e professoras de nossa base, e
com colegas de outras Instituições
e carreiras, o que me parece é que
a APES ainda tem muito a contribuir
na luta por nossa categoria, nossas
Instituições e por um País melhor!

-Jalon
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ORGULHO
Participar da Gestão 2016/2018 complementou um ciclo de quatro anos de colaboração que me foi permitido prestar na Diretoria da nossa Seção Sindical.
Muitas e diversas foram as lutas e as dificuldades. A união, a amizade e a participação democrática foram o combustível para enfrentar e ultrapassar os obstáculos. Muitas e diversas foram as realizações. Entre elas, destaco a entrega
da nossa sede reformada e revigorada, como principal ponto de apoio para a
comunidade de sindicalizados. A APES com os seus 40 anos, sempre foi para
mim um modelo do qual tenho muito orgulho de fazer parte.
		
AUTONOMIA
Atacados estávamos pela insurgência da ideia de pretensa renovação em nosso
sindicato nacional, o que também se estendeu como preceito ao âmbito das
seções sindicais. Campos, correntes diversas e adversas no cenário, local e nacionalmente. Atormentados estávamos pela retirada de direitos, pela negativa à
conquista de novos direitos. Educação tratada como gasto e não investimento.
Trabalho escravo permitido. Apreensão, medo, insegurança. Desejo pela autonomia. Autonomia percebida como condição única possível para a Luta Docente Federal. Precisávamos nos unir. E foi isso que fizemos! E, na Unidade de Ação, travamos nossos sonhos. Houve conquistas - materiais, simbólicas, políticas, humanas.
Fórum Sindical e Popular de Juiz de Fora, Eu, Ele, Fórum de Entidades da UFJF,
Ela, Nós, Fórum dos Coletivos Feministas de Juiz de Fora, o Outro, a Outra, Fórum
Intersindical, Todos, Todas. Nenhum direito a menos... Nenhuma Mulher a menos...
Nenhum Homem a menos... Humanidades a mais! Foi isso: REsignificamos a Vida!!!

- Custódio

-Alice

FELICIDADE
Lutas, contradições, erros e acertos. Mas, antes de tudo, a certeza de que é no
coletivo que se constrói um mundo novo.
Dois
anos
que
deixaram
a
sólida
clareza
da
importância
da
militância
sindical,
dentro
de
um
sindicato
classista.
Tempos de ataques sem precedentes aos trabalhadores, mas tempos, também, em que o coletivo que se constrói em torno da APES
nos dá a certeza de que não estamos sós. Outros muitos mais pensam e agem conosco. Outros muitos mais acreditam num tempo novo.
Em um contexto que nos empurra cada vez mais para os projetos individualistas e mercadológicos, é alentador ver companheiros que dedicam boa parte de seu tempo para um projeto coletivo de sociedade. Nada tomam em troca, a não ser a esperança de um porvir melhor.
Registro aqui a felicidade de ter compartilhado dessa experiência. Me fiz
mais professor, me fiz mais trabalhador, me fiz mais humano. E, ao me fazer, acredito ter contribuído, de alguma forma, a fazer outros também!
É esse o significado mais profundo em dedicar parte de nossas vidas a um
projeto que transcende o individualismo. É ter certeza que a alegria não virá
providencialmente, mas será arrancada ao futuro por aqueles que se arriscam a construi-la. Vida longa à APES, sindicato autônomo, classista e de luta.

- Thiago

FORTALECIMENTO
Assumir o desafio de estar na diretoria da APES nestes últimos dois anos possibilitou fortalecer as minhas convicções na ação coletiva e no pr
ojeto de educação que construimos coletivamente, expresso nas propostas do
Andes-SN. Foi possível fazer novos laços a partir das lutas e ações conjuntas. Muitos foram os embates e, neles, o esforço da diretoria e de professores
e professoras permitiu avançar um pouco mais no processo organizativo. Surgem amizades, dilemas, conflitos, solidariedade, aprendizados, tristeza e afetos. E juntos, passamos por tudo isso respeitando a categoria e nos somando as lutas na cidade e nacionalmente. Com tudo isso fica a certeza de que
estamos no lugar certo: uma das trincheiras da classe trabalhadora.

-Marina

