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Nas lides do
jornalismo sindical
Há 35 anos, um grupo de combativos
professores ligados ao Ensino Superior de Juiz de Fora
pertencentes a diversas instituições como a UFJF, a
Faculdade Machado Sobrinho, o Instituto Viana
Júnior e o CES, vislumbrou a necessidade de que essa
categoria de trabalhadores (e os professores são sim
uma categoria de trabalhadores – que produzem
conhecimento) deveria se organizar em um Sindicato.
Naquela época, em 1978, o país encontrava-se em
meio a uma ditadura militar, na qual líderes de
movimentos sociais, se não eram sumariamente
eliminados, eram violentamente reprimidos. Esses
professores, portanto, tiveram não só o discernimento
da necessidade histórica de organizar os professores de
ensino superior de Juiz de Fora em um Sindicato,
como também – e sobretudo – a coragem de enfrentar
um regime que censurava os meios de comunicação,
torturava, matava e exilava.
Desempenharam um importante papel
histórico, assim como a entidade que fundaram – a
Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz
de Fora (“APES/JF”) – se destacaran no
enfrentamento do regime totalitário e na luta
incansável pelos interesses dos docentes.
Essa iniciativa tomada aqui em Juiz de Fora não era
fato isolado. Por todo o país, os professores
universitários se organizavam há mais ou menos
tempo. Várias Associações de Professores, ou
Docentes, já existiam, ou estavam sendo criadas e,
rapidamente, em função das suas lutas e
enfrentamentos comuns, passaram a se organizar em
nível nacional, o que culminou, em 1981, na criação
da Associação Nacional de Docentes do Ensino
Superior – ANDES.
Com a promulgação da Constituição de
1988, que consagrou o direito dos servidores públicos
à sindicalização, foi realizado no Rio de Janeiro, em
novembro daquele ano, o II Congresso Extraordinário
da ANDES, que transformou a entidade associativa
em Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior, ANDES-SN. As associações de
docentes existentes em cada instituição e que eram
filiadas à ANDES, passaram a gozar, portanto, de
prerrogativas sindicais, mas deveriam, como o fizeram
nos anos que se seguiram, realizar assembleias para
transformá-las em seções sindicais do novo sindicato
nacional. Em Juiz de Fora, a APES/JF se
transformou em Seção Sindical do ANDES-SN em
setembro de 1992, passando a se apresentar com a
sigla APESJF-SSind.
Esse modelo no qual os professores
universitários brasileiros se organizaram, rompeu com
a estrutura sindical autoritária implantada no Brasil na
década de 1930 e se baseia no princípio da
organização na base, por local de trabalho e por meio
das Seções Sindicais que, em seu conjunto, formam
nosso Sindicato Nacional - o ANDES-SN.
Tanto as Seções Sindicais como, por
decorrência, o ANDES-SN, são mantidas pela
contribuição voluntária de seus sindicalizados,
conferindo autonomia em relação ao Estado, a qual se
estende à partidos políticos e administrações. As
decisões são deliberadas democraticamente pela base
em suas instâncias (Assembleias, Conselho Nacional
de AD – CONAD – e Congresso Nacional), a qual
elegem diretamente seus dirigentes.
Assim, é com orgulho que esta diretoria,
comprometida com esses princípios de organização
sindical, se alinha a todas as diretorias que a
antecederam para parabenizar a APESJF-SSind por
tudo que conquistou para os docentes nesses 35 anos
de existência. Parabeniza também seus filiados, sem os
quais essa entidade sequer existiria, e que sempre
cerraram fileiras em sua defesa e na defesa dos
interesses da categoria docente.
Parabéns a APESJF-SSind!
Parabéns a todos que fizeram sua história!

A Diretoria

Por Daniel Goulart
No dia 8 de março de 1999, Dia
Internacional da Mulher, cumpri meu
primeiro dia de trabalho como jornalista da
APESJF, na gestão da professora Daniela
Motta. De lá para cá, vou ter que cair no
clichê: foi um tempo de grande aprendizado
político, de luta, de reconhecimento do
valor e da importância do embate diário da
APESJF para a manutenção do ensino
público, gratuito e de qualidade socialmente
referenciada.
Vindo dos jornais diários de Juiz de
Fora, tive de adaptar-me à nova realidade de
um jornalismo de luta, comprometido com
uma causa, com seus códigos e jargões
próprios, de ataque, argumentação e defesa.
Francamente opinativo e incisivo, com lado
bem definido e sem meias palavras.
Trabalhar em um sindicato já era
uma aspiração dos tempos de Faculdade de
Comunicação na UFJF, pela importância da
luta e pela resolução de um problema de
consciência, já que, na APESJF, colocava
meu trabalho em prol de uma causa
determinada, estabelecida claramente, com
objetivo pacificado e direto.
Durante esses anos, foram muitas
as lutas. Já saímos correndo da sede, ainda
no centro da cidade, com máquina em
punho por conta de fatos urgentes referentes
à Casa de Parto; participamos de inúmeras
manifestações de greve e nas lutas contra as
investidas do governo federal contra a
autonomia universitária; ficamos assustados
com a polícia em volta do MAMM, na
decisão do REUNI; sentimo-nos surpresos
com a força da greve de 2012; marchamos
sobre Brasília, levando as bandeiras do
ANDES-SN; lá batemos fotos de estudantes
sendo arremessados pela janela de um
ministério por seguranças reprimindo uma
invasão; cobrimos inúmeras reuniões,

seminários e debates. Fizemos muitas
diagramações, matérias, entrevistas,
informativos, análises, fotos. Dezenas de
TRAVESSIAS, InformAPES Urgentes,
centenas de InformAPES On Line, muitos
de SemanAPES On Line, várias APESTV
no youtube, atualizando o site, escaneando
documentos, colocando a luta na ordem do
dia.
Em seus 35 anos, posso dizer que
tenho muito orgulho de ser parte de um
sindicato respeitado em todo o país como
uma Seção Sindical de vanguarda, que
sempre esteve à frente dos movimentos,
lutando não apenas por aqueles temas caros
aos docentes mas também em prol das
mudanças que a sociedade brasileira sempre
necessitou. Uma seção sindical que sempre
teve participação importante no ANDES e
em suas lutas, contribuindo com vários
diretores nacionais e nas elaborações de
documentos e direcionamentos importantes
nos momentos em que a luta se tornou mais
acirrada.
Trabalho junto de uma equipe,
formada pela minha nova companheira de
comunicação Anelise Medina, o estagiário
Bruno Stephan, e os funcionários Ronaldo
Nascimento, Denise Magalhães, Elizabeth
Cunha e Rildo Cruz, que se esmera em dar o
melhor à APESJF, abraçando as lutas como
um time. Desenvolvemos uma relação
histórica e afetiva com a Seção Sindical e a
defendemos como parte importante da vida
de cada um. Do mesmo modo como
acontece com muitos docentes, que sempre
estiveram presentes na luta e que
presenciaram vitórias e derrotas na defesa da
educação e dos direitos de professores e
professoras da UFJF, do IF Sudeste MG e
de todos os que militam nas Instituições
Federais de Ensino.
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APESJF é fundada ainda
sob a ditadura Militar
Entidade foi pioneira e protagonista,
sendo uma das primeiras associações
docentes do país
Por Daniel Goulart
Em 1978, o país não passava por
um bom momento. Clima de repressão.
Dentro da universidade, as ordens eram de
cima. Os generais determinavam os rumos
das IFE. Falar de política sob a vigência do
Ato Institucional nº 5, que cassava,
censurava e tolhia as liberdades de
expressão do povo brasileiro era, no
mínimo um ato de coragem. Neste
contexto, nasceu a Associação dos
Professores de Ensino Superior de Juiz de
Fora, impulsionada pelo desgaste que a
ditadura militar experimentava, pela
tomada de consciência da população sobre

necessidade da abertura democrática, com o
crescimento da luta pela anistia e os novos
ventos que sopravam sobre a classe
trabalhadora: mais corajosa, melhor
organizada e livre da tutela do estado. “A
fundação da APES veio num momento de
reorganização da sociedade civil, e os
professores sentiam que precisavam agir”,
explica o professor José Carlos Barbosa,
primeiro presidente do sindicato. A APESJF
nasceu em julho de 1978, ainda sob a
ditadura, que morreria apenas em alguns
anos.
Ele destaca o protagonismo da
APESJF ao se tornar uma das primeiras
associações docentes do Brasil, juntamente
com docentes das federais do Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. “Essa
importância se confirmou com a criação da
ANDES, que teve docentes de Juiz de Fora
como Maria José Feres e Márcio Antônio
de Oliveira como presidentes do sindicato”

Nascida direto da luta
“Teve gente nos chamando de
comunistas por termos fundado nossa
associação”, relata, entre sorrisos, Barbosa.
Ele conta que o núcleo que idealizou a
APESJF se formou dentro do antigo ICHL,
ICB e ICE, nas conversas de corredor. A
fundação se deu de forma rápida e com
grande adesão dos docentes, o que ajudou
na consolidação da APESJF e não deu
muito tempo para qualquer reação do
sistema repressor. “Havia tido uma
manifestação de estudantes por conta de
transporte público no Parque Halfeld. A
polícia resolveu reprimir o protesto com
violência e isso criou uma reação. O nosso
grupo, que já estava conversando sobre a
criação da associação, fez um documento
mostrando nosso repúdio, e começamos a
recolher assinaturas”. Barbosa conta que o
abaixo assinado foi como se fosse um teste,
um termômetro para saber qual seria o grau
de adesão, já que era uma época de muito
medo. A resposta dos docentes foi
significativa. “Então tomamos a iniciativa
de escrever uma carta circular e marcar a
primeira reunião propondo a criação da
APESJF. Um fato curioso é que resolvemos
criar uma associação que não fosse apenas
da UFJF, mas de outras faculdades também.
Por isso o nome APES”.
A primeira reunião preparatória
foi no início de junho e, em julho, a
associação estava fundada. A partir disso, os
docentes tiveram que definir o caráter
realmente político da associação. “Algumas
pessoas pensavam de modo recreativo.

Com pensamentos do tipo: vamos fazer a
sede campestre etc. Então o segundo passo
foi a determinação do caráter político do
sindicato. Na defesa do ensino público,
gratuito, pela democratização do país, com
participação no comitê pela anistia etc”.
‘‘Nós não vamos’’
O vestibular da UFJF, na época,
realizava-se no final de semana e os
professores eram convocados a participar,
fiscalizar as provas trabalhar, no final de
semana, sem remuneração. “Fizemos uma
assembleia para discutir o assunto e
comunicamos ao reitor que não
participaríamos, que final de semana era dia
de folga e que não queríamos trabalhar sem
remuneração”. O resultado foi que a reitoria
realizou o vestibular convocando os técnicos
administrativos e, no ano seguinte, já houve
uma remuneração e a participação se tornou
facultativa. “Foi o primeiro momento da
APESJF como entidade inserida no
processo político da universidade”, recorda
José Carlos.

‘‘Então o segundo passo foi a
determinação do caráter
político do sindicato. Na
defesa do ensino público,
gratuito, pela democratização
do país’’
José Carlos Barbosa

Recortes de
jornais
da época
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Grandes bandeiras

“Diretas já e sempre! De reitor a presidente!”,
afirmava Boletim da APESJF de 1984
Na UFJF, o ponta pé inicial da luta
pela democracia na sucessão
reitoral foi dado em 1984. A
comunidade acadêmica organizou
um processo eleitoral para
escolher a sua lista sêxtupla, que
depois foi desrespeitada por “39
iluminados”. Porém, ainda assim,
esse episódio, marcado por
intensa mobilização dos docentes,
influenciou os rumos da
universidade
Por Anelise Medina

Nos dias 2 e 3 de outubro de 1984, a
APESJF-SSind e o DCE organizaram um
processo eleitoral para a escolha do novo
reitor. “Esse foi um momento muito bonito.
A universidade se mobilizou. Os estudantes
faziam passeatas aqui dentro. Apresentávamos propostas, havia debate. Corríamos a
universidade inteira. Eram treze candidatos à
reitoria, inclusive dois estudantes. Na época,
não havia mecanismo legal que os proibisse.
Era uma quantidade enorme de candidatos”,
lembra Gilvan Teixeira, professor da
Faculdade de Letras.
Mais de seis mil pessoas participaram
da votação. A comunidade acadêmica
produziu a sua lista sêxtupla. Gilvan ficou em
sexto lugar. Margarida Salomão, também
professora do curso de Letras, foi a mais
votada. Na lista, estavam ainda os professores: Clélia Maria Miranda (Economia);
Henrique Delvaux de Oliveira (Engenharia),
que, na época, tinha se afastado da presidência da APESJF-SSind para concorrer à
eleição; Gláucio Mendes Franco (Medicina);
e José Geraldo Teixeira (Educação).
O Boletim da APES de 21 de novembro de 1984 conclamava os professores a
acompanharem de perto a reunião do colégio
eleitoral, composto pelos membros do
Conselho Universitário, do CEPE e do
Conselho de Curadores. A comunidade
acadêmica exigia que o colégio eleitoral
referendasse a lista sêxtupla e a enviasse a
Brasília. “Todos na reitoria neste dia! Vá e
leve mais quatro! O que deve ser defendido
até as últimas consequências é o processo, é a
eleição direta através da qual houve a
participação maciça de professores, funcionários e estudantes”, afirmava o texto.
O colégio eleitoral não acatou. Em
declaração ao jornal Folha de São Paulo no dia
29 de novembro de 1984, o professor Márcio

Mesmo com toda a mobilização, no
Antônio de Oliveira, na época vicedia 21 de dezembro de 1984, final de
presidente da Regional Leste do ANDESsemestre, o colégio eleitoral, reunido em
SN, afirmou que o colégio eleitoral, além de
excluir Margarida Salomão da lista sêxtupla, versão reduzida de "39 iluminados” - como
cunhou as publicações da APESJF-SSind na
havia adicionado um nome que sequer
época - fechou a sua lista sêxtupla, desrespeiconstava na consulta feita à comunidade
tando a vontade da comunidade acadêmica.
acadêmica.
“É preciso que nosso repúdio fique claro.
Em solidariedade, a maioria dos
Que os professores, 'honrados' com a
docentes se retirou da disputa. Quem
inclusão de seus nomes na lista, não se
permaneceu foi considerado traidor pela
iludam: a memória da comunidade será
categoria. “O colégio eleitoral ainda reza
reativada a cada momento, a cada atitude, a
pela cartilha do autoritarismo (...) e adota
cada declaração. Não é mais possível a
uma típica posição de vaquinha de preséUFJF continuar flutuando no lago de
pio”, afirmou o Boletim da Sucessão, publicainteresses que lhe emperram o funcionamendo pela APESJF-SSind em 1º de dezembro
to, que lhe impedem a renovação e que a
de 1984.
atrelam, irremediavelmente, ao passado”,
Uma assembleia realizada pelos
analisa o Boletim da APES de 14 de janeiro de
docentes no dia 28 de novembro de 1984,
1985.
com a participação de mais de mil pessoas,
No dia 4 de
de 1985, o
aprovou duas propostas: exigir a retirada José Maria em manifestação
dosabril
trabalhadores
professor Sebastião Marsicano Ribeiro foi
dos nomes restantes na lista do colégio
nomeado como reitor interino. Pouco tempo
eleitoral e impedir o quórum para a reunião
depois, Marsicano foi efetivado no cargo.
até que fosse homologada a lista da comuniEm julho, uma publicação da seção sindical
dade acadêmica.
denunciava que havia, no Governo, uma
Manifestantes se concentravam na
"distância entre o discurso e a prática
frente do prédio da reitoria durante as
democrática".
reuniões. “O pessoal lá em cima chegava à
sacada, e a gente gritava: 'desce, desce,
A universidade “começa a mudar de cara”
desce'. Era para esvaziar, para não dar
Apesar da derrota, a mobilização
quórum. Havia um professor ‘direitaço’
intensa que marcou a sucessão reitoral abriu
bravo. Anti-Margarida até a medula.
caminhos. Segundo Gilvan, para governar, o
Cantava musiquinha contra a Margarida,
reitor precisou escolher pessoas com ideias
um negócio horroroso. Ele chegou à sacada,
próximas às posições defendidas pelo
e a multidão inteira gritava: 'pula, pula,
movimento docente, caso contrário “a
pula'. Ele ficou bastante sem graça”, conta
pressão contra o Marsicano seria muito
Gilvan, sorrindo.
forte”. “Aí começou a mudar a cara da
Uma comissão formada pelo
universidade. Eu posso dar um exemplo
ANDES-SN, pela APESJF-SSind e pelo
muito direto, muito objetivo. Por exemplo, a
DCE foi ao Encontro de Prefeitos da Zona
gestão do RU [Restaurante Universitário]. O
da Mata pedir apoio à causa. Uma carta foi
levada ao, então, governador de Minas
padrão que se tem hoje começou naquela
Gerais, Hélio Garcia. Além disso, a
época”, observa o professor.
comunidade acadêmica conseguiu a
Após esse episódio, não existiram
aprovação de uma moção de apoio da
mais casos de desrespeito às decisões que
Câmara de Vereadores de Juiz de Fora.
saíram das urnas da UFJF, apesar de até
hoje não existir eleição direta para reitor nas
A decisão dos “39 iluminados”
universidades brasileiras.

Charge
da época
exigia que o
ministro da
educação,
Marco Maciel,
devolvesse a
lista sêxtupla

Congressos e CONAD
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Encontros nacionais do ANDES-SN tiveram
importantes decisões sediadas pela APESJF
Confirmando sua importância no
cenário político Nacional, a
APESJF SSind. sediou dois
Congressos do ANDES-SN e dois
CONAD

Abaixo, foto do 7º congresso do
ANDES-SN; acima, cartazes do 51º CONAD e do
19º Congresso. Eventos realizados em Juiz de
Fora

Por Daniel Goulart
O professor Vanderli Fava de
Oliveira era presidente da APESJF quando
Juiz de Fora sediou o 7º evento nacional da
ANDES (a entidade era ainda uma
Associação). O encontro contou com a
presença de cerca de 400 delegados
docentes representando as Associações de
Docentes das IES existentes à época. “A
discussão que permeou este evento foi a
defesa intransigente dos princípios e das
propostas do Movimento Docente para a
Educação Superior na Constituinte por
meio da campanha Em Defesa do Ensino
Público e Gratuito na Constituinte”.
Outro ponto importante foi a
questão da Sindicalização da ANDES que à
época, centrava-se na discussão sobre a
filiação à CUT ou à CGT. “O Congresso de
Juiz de Fora, deixou claro a sua opção pela
CUT, no entanto, a filiação não foi
formalizada, deixando essa decisão para ao
Congresso seguinte”, lembra. Outro
destaque foi a discussão sobre a
Reestruturação da Universidade, que vivia
sob a ameaça de privatização e de
implantação do ensino superior pago nas
Federais.
O 19º Congresso do ANDES-SN,
realizado em 1998, foi também organizado
pela APESJF. A professora Daniela Motta,
do Colégio de Aplicação João XXIII,
presidente da APESJF na época, lembra
que foi um evento marcado pela tensão. No
dia anterior, os docentes haviam
participado de um CONAD extraordinário
com o objetivo de debater as contas da
diretoria do ANDES-SN. “Foi muito difícil
porque havíamos virado a noite nesta
discussão e engatamos direto no Congresso.
O clima pesado do CONAD deu o tom do
Congresso”.
Ela lembra que o CONAD quase
não terminou porque os grupos mistos
começaram a rejeitar as contas e os ânimos
ficaram exaltados na plenária final. Como
se não bastasse foi um Congresso Eleitoral,
em que os docentes estavam em plena
discussão para a montagem de chapas, já
que a inscrição deveria ser feita naquele
Congresso. Os embates entre as correntes
políticas já estavam bastante acirrados pela
discussão das contas.
Em 2006, a APESJF organizou o
51º CONAD, com o tema centrado na
autonomia sindical. O professor Agostinho

AUTONOMIA
para uma nova
Universidade

51º
C
O
N
A
D

AUTONOMIA SINDICAL:
garantia da luta pela
educação como
direito social

Usina de Marmelos: 1ª hidroelétrica da América Latina

29 de junho a 2 de julho de 2006

Juiz de Fora - MG
SINDICATO

ANDES
NACIONAL
SINDICATO

ANDES

NACIONAL

Filiado à CUT

Juiz de Fora-MG 21 a 26 de fevereiro de 2000

APESJF

Seção Sindical

APES

Seção Sindical

Beghelli, presidente da APESJF na época,
destacou a qualidade dos funcionários da
Seção Sindical para o sucesso da
organização do encontro. “A qualidade da
estrutura da APESJF possibilita a realização
de CONADs e Congressos com
tranquilidade”. Ele lembra que todo o
evento se realizou dentro da UFJF. “Na
época já existia a tendência a realizar estes
encontros em hotéis e nós fizemos questão
de organizar o CONAD todo dentro da
Instituição e utilizamos na época o recém
construído anfiteatro da odontologia’’.
Ao todo, 48 Seções Sindicais
estiveram presentes ao 51º Conselho do
ANDES-Sindicato Nacional (CONAD),
ocorrido entre 29/06 e 02/07, em Juiz de

Fora (MG). Na época, o ANDES havia
recentemente se retirado da Central Única
dos Trabalhadores e o CONAD apontou a
Conlutas como a principal alternativa de
organização dos trabalhadores em
construção no Brasil e, ao mesmo tempo,
deliberou que o ANDES-SN deveria
continuar participando como observador
dessa entidade. O evento expressou
disposição renovada para a continuidade da
luta em defesa da valorização do trabalho
docente, da educação pública e gratuita e
dos princípios de liberdade e autonomia
sindical. Nesse ambiente tomou posse a
nova diretoria do Andes-SN, eleita para o
biênio 2006-2008, da qual o professor
Agostinho Beghelli fazia parte.

6

TRAVESSIA JUNHO/JULHO 2013 ESPECIAL 35 ANOS DA APESJF

Greves em defesa da educação

Greves docentes garantiram a
universidade pública e gratuita
“As greves foram muitas e tiveram de ser muitas
para que pudéssemos manter o ensino público, gratuito e
de qualidade. Caso contrário, as IFE já teriam sido
privatizadas. Na década de 80, as ameaças de privatização
eram explícitas, a cada momento aparecia uma
novidade”, lembra Márcio Antônio de Oliveira,
ex-presidente da APESJF por três vezes. Ele explica que os
militares não queriam acabar com as federais, mas
permitiram expandir apenas as particulares. “O governo
Fernando Henrique, na mesma linha, deixou anos sem
contratação de professores, extinguindo vagas inclusive, e
assistimos hoje a essa expansão iniciada pelo Lula, de
forma precária sem os investimentos correspondentes”,
explica. E, em todos esses movimentos e mobilizações, a Greve de 1980
APESJF esteve sempre na linha de frente dos
movimentos. “Sempre foi muito ativa politicamente,
cedendo três presidentes ao ANDES e inúmeros diretores
no sindicato nacional, sempre com presença muito
constante, atestando a força da entidade”.

Greve de 2012

Em 1980, o então Ministro da
Educação Eduardo Portella
disse a um repórter: “eu não sou ministro, eu estou
ministro”.
No outro dia ele deixou o cargo.

Por Daniel Goulart
O clima político que cercou a greve
de 1980 era efervescente. A redemocratização
dava seus ares e a ditadura militar, que
governava desde 1964, mostrava sinais de
desgaste, perdendo seguidas eleições.
Sindicatos, movimentos sociais, a sociedade se
organizava e se modernizava. Associações
docentes pipocavam em todas as
universidades, greves no ABC, a
crise do capitalismo se acentuava,
as mídias começavam a se
difundir e criar poder. O novo
movimento sindical estava sendo
gestado e a urbanização crescia
ainda mais em todo o país. A
APESJF havia sido criada apenas
dois anos antes, em 1978, e estava
em suas primeiras lutas, ainda sem
sede própria e se organizando
para a defesa docente.
Na época, os temas
discutidos nas reuniões da
coordenação nacional das
associações docentes, que era a
gênese da fundação da ANDES,
eram Carreira, Autonomia e
Democracia, e foram a base das
reivindicações do movimento.
Com a aproximação da greve as
reivindicações salariais ficaram
também fortes.
Havia notícias de que o ministro da
Educação estava para apresentar um projeto
de lei incluindo estes temas, com forte teor
privatista. “O temor era de que houvesse uma
mudança no sistema autárquico nas
universidades com o objetivo de desobrigar o
governo das responsabilidades com a
educação», explica Márcio.

Greves em defesa da educação
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Movimentos grevistas
obtiveram vitórias históricas
Por volta de 1980 ainda havia
muitas universidades constituídas como
fundações e isso dava brechas para possíveis
processos de privatização. «Então havia esse
temor de que o governo trabalhasse na linha
privatista por conta dos acordos que
sabíamos existir MEC-USAID de 1966, de
submeter o controle da educação brasileira
aos ditames do capitalismo e ao mercado”,
explica Márcio Antônio de Oliveira, ex
presidente da APESJF em três gestões, e
ex-diretor do ANDES-SN.
Havia, na época, uma carreira
bastante desorganizada, com a existência
do professor colaborador, ganhando como
Celetista, além de vários regimes de
trabalho de maneira bem confusa. “Era
uma carreira sem perspectiva de
crescimento”, conta. “Quando houve a
ameaça de que havia os tais decretos do
Portella (ex-ministro da Educação) e, diante
de uma situação bastante desgastada em
termos de salário, a Faculdade de
Arquitetura de Goiânia entrou em greve e
foi seguida pela universidade como um
todo. As demais então começaram a aderir.
A UFJF foi uma das primeiras”.
Foi uma greve curta de 26 dias.
Depois que o ministro caiu, o general que
assumiu acatou todas as reivindicações.
Assim veio a carreira e a incorporação de
parte dos colaboradores. No ano seguinte,
Greve de 1998

em 1981, o ministro ainda era o general, e
veio nova greve de cunho salarial, mas
ainda havia uma quantidade muito grande
de professores colaboradores. “Foi quando
fizeram provas de títulos e absorveram
todos os colaboradores. Mais tarde foi que
inventaram a forma do professor
substituto”.
A greve de 1982 tentou unificar os
Servidores Públicos Federais, sem, no
entanto, ter sido bem sucedida.
O movimento grevista de 1984
conseguiu resistir às investidas
privatizantes do governo federal. Já em
1985, os docentes fizeram uma greve
importante, segundo o professor Márcio,
porque finalmente conseguiram a
unificação das carreiras das universidades.
Cada instituição tinha uma carreira até
então, inclusive com diferenças salariais
entre elas.
O ano de 1987 foi marcado por
uma greve vitoriosa porque conseguir
unificar as universidades federais e
fundacionais, em uma vitória na luta
contra a possibilidade de privatização. o
movimento comemorou ainda a criação o
Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos (PUCRCE), um
ponto muito importante para a
consolidação de vários direitos docentes.
Em 1989, sob a gestão da ministra
Dorothéia Werneck, realizou-se a primeira
greve de Servidores Públicos Federais e a
primeira com o ANDES como Sindicato.
O movimento teve como consequência a
criação do Regime Jurídico Único – RJU
em 1990, assinado pelo então presidente
Fernando Collor de Melo.
Em 1993, os docentes realizaram
uma greve que conquistou os últimos
reajustes, antes dos anos de congelamento
salarial, que marcaram a década de
noventa.
A greve de 1998, depois de mais
de cem dias de paralisação, resultou na

Greve de 2005

Greve de 2004

instituição da Gratificação de Estímulo à
Docência – GED.
O fechamento do acordo gerou
muitos debates dentro do sindicato e
iniciou um processo, dentro das
universidades, de avaliação quantificada,
produtivista, com consequências salariais
diretas, o que promovia um ambiente de
competição dentro das IFE.
Uma gratificação que levou mais
de dez anos de luta dos docentes para que
fosse incorporada no Vencimento Básico, já
com o nome de GTMS e GEMAS.
Outro problema do acordo foi a
exclusão dos docentes do 1º e 2º graus que,
por pressão do movimento docente,
recebeu mais tarde uma bolsa, que se
transformou em Gratificação de Incentivo
à Docência – GID.

«A partir de 2003 as negociações ficaram mais difíceis»
Em 2001, a greve foi muito forte “e
importante porque conseguimos fazer os
recursos aparecerem e ainda pudemos
direcionar sua distribuição. Nós montamos a
tabela”, conta Márcio Antônio. A partir de
2003, as greves passaram a encontrar um
governo que simplesmente não negociava
com os docentes. “Só recentemente fingiram
que estavam negociando”, critica. Em 2005,
houve uma grande mobilização nacional dos
docentes, no entanto, o governo assina um
acordo com a novidade do momento, o
Proifes, fórum com pouca representatividade
entre as IFE, mas amplamente alinhado
com o governo federal. Já em 2012, o

ANDES-SN liderou a maior greve da
história do movimento, mostrando o grande
descontentamento existente das Instituições
com o descaso do Governo Federal. O
simulacro de acordo foi novamente assinado
com o Proifes, mesmo contrariando a
pequena base desse fórum, e representou
perda salarial para ampla maioria de
docentes, além de representar a
desestruturação da carreira. No entanto,
apesar da força midiática e da política
imposta pelo governo, a greve resultou em
ganhos organizativos para os docentes.
Mostrou um sindicato nacional forte e
coeso. Pronto para novas lutas.

Greve de 2001
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Greves em defesa da educação

Resumo histórico das greves nas IFE
1980 - 26 dias - O Ministro da Educação, Eduardo Portela, apresenta propostas para a reestruturação da
universidade, propondo mudar o caráter jurídico das IES Federais Autárquicas para Fundações, no final de
1980. Esse fato detona a 1ª greve das IES Federais e resulta na concessão de uma nova carreira; reajuste de
82,25%
1981 - 20 dias - Impediu a transformação das Universidades Autárquicas em Fundações; reposição
salarial de 30%
.
1982 - 32 dias - Impediu a implantação do ensino pago nas IFE. - A Ministra Esther Figueiredo Ferraz envia
ao DASP e à SEPLAN os Avisos Ministeriais 473 e 474 – Administração Orçamentária e Financeira e Política
de Pessoal (orçamento global) – buscando retomar o projeto de reestruturação da universidade, o que é
novamente sustado por nova greve das Federais Autárquicas
1984 - 84 dias - Consolidação do ANDES
1985 - 45 dias - Governo cria o GERES – Grupo Executivo da Reforma do Ensino Superior, que retoma mais
uma vez os Avisos Ministeriais, e envia ao Congresso Projeto de Autonomia da Universidade. As Fundações
Federais realizam greve histórica e obtêm a isonomia de carreira e salários para os docentes do setor.
Liberação de 60 bilhões de cruzeiros para as IFES; reajuste salarial de 75%
1987 - 44 dias - Greve das IES Federais, autárquicas e fundacionais; os docentes conseguem ganhos
históricos: unificação da carreira e isonomia salarial, conforme PUCRCE – Lei 7596 e Decreto 94664; nova
tabela salarial
1989 - 66 dias - Liberação de 60 milhões de cruzados novos; melhorias no plano de carreira dos docentes;
contração de 760 docentes e 1340 Técnicos Administrativols; direito à aposentadoria integral
1991 - 107 dias - Aumento nas gratificações por titulação; reajuste salarial de 20%
1993 - 31 dias - Reajuste salarial escalonado de 85%
1994 - 50 dias - Supremo Tribunal Federal decide que Servidores Públicos Federais têm direito à greve.
1998 - 104 dias - Substituição do PID pela GED
2000 - 87 dias - Barrou o projeto de autonomia do MEC e o projeto de emprego público do Governo Federal
2001 - 108 dias - Abertura de duas mil vagas; manutenção do RJU, reajuste salarial entre 8 e 15%
2003 - 59 dias - Avanços na unidade dos servidores públicos federais das três esferas de governo
2005 - 106 dias - Aumento de 300 para 600 milhões de reais nos recursos para melhorar os salários da
categoria
2012 - 120 dias - Acordo fechado por três anos, sem assinatura do ANDES, maior greve da história da
categoria com ganho político para o sindicato e problemas para o governo que impôs uma carreira que
rapidamente se mostrou confusa e desestruturante

A luta pela carreira
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Carreira do PUCRCE “foi sofrendo mutilações”,
afirma diretora do ANDES-SN
A professora Marina Barbosa
pontua ataques emblemáticos à
carreira, conquistada com luta em
1987
Por Anelise Medina
“1987 foi um divisor de águas na
organização do nosso trabalho”, afirma
Marina Barbosa, primeira secretária do
ANDES-SN e professora da Faculdade de
Serviço Social da UFJF. De acordo com
Marina, para compreender o processo de
desestruturação da carreira, consolidado
pela Lei 12.772/2012, é necessário recuperar um marco vitorioso na história do
ANDES-SN: a conquista do Plano Único
de Classificação e Retribuição de Cargos e
Empregos (PUCRCE) em 1987.
No ano anterior, o movimento
docente havia combatido o projeto de
ensino superior elaborado por um grupo de
trabalho constituído pelo Governo, batizado pela sigla GERES. “Era um golpe no
padrão unitário de qualidade do ensino. Lá
no GERES, encontramos o que tem
pautado hoje o debate da reforma universitária, que é a divisão entre centros de
excelência e escolões”, compara Marina. O
PUCRCE, conquistado após uma greve
longa, coroou essa e outras lutas da década.
O primeiro mérito do PUCRCE foi
oferecer igualdade aos professores que
trabalhavam em locais diferentes através da
consolidação de uma carreira. Até o início
da Ditadura Militar, as universidades eram
enquadradas como autarquias. Depois, as
novas instituições passaram a ser criadas
como fundações, num modelo jurídico
diferente. A expansão sem investimento já
gerava condições de trabalho difíceis.
Docentes que desenvolviam o mesmo
trabalho, às vezes dentro do mesmo estado,
ainda recebiam salários discrepantes. No
início da década de 1980, a luta do movimento docente garantiu uma grade salarial
mais justa. “Mesmo com algum parâmetro
nacional, cada fundação tinha a sua vida
própria, em termos, por exemplo, de
organização do trabalho docente”, explica a
professora.
“O PUCRCE é um marco porque o
plano assumiu, em primeiro lugar, a
prerrogativa da autonomia institucional.
Reconheceu que somos todos servidores
públicos e que ordenamos nossas ações a
partir da relação Estado, ministério e
instituição. A datar daí, nós conseguimos
uma carreira que prevê isonomia, iguala
condições de trabalho, coloca a dedicação
exclusiva como componente central e
reconhece os indutores [formação continuada,
tempo de serviço e avaliação do plano de trabalho
realizada dentro da própria instituição]”,

analisa Marina.
A conquista do PUCRCE fortaleceu o ANDES-SN para atuar na
Constituinte. “Que foi onde nós apresentamos, a partir da direção política, a plataforma para a educação brasileira”, destaca.
Após a Constituição de 1988, o ANDES-SN
se tornou um sindicato, e a carreira única,
para fundações e autarquias, foi efetivada.
Décadas seguintes
“A década de 1980 foi vitoriosa
para os trabalhadores. Depois, a conjuntura
revela uma disputa permanente do capital
com essas vitórias”, assinala a professora.
“A carreira do PUCRCE, que tinha prerrogativas importantes, defendidas por nós,
começou a sofrer mutilações”, pontua.
O Governo Collor, segundo
Marina, é pioneiro no processo de reorganização do Estado. “E, na campanha contra o
próprio Estado, no que se refere à educação
pública, esse processo envolve, além da
privatização clara, privatizações indiretas,
que ocorrem pelo reordenamento da gestão
dos espaços públicos com a introdução de
elementos do mercado”, explica. A organização do trabalho docente foi diretamente
atingida. “Carreira é um componente
fundamental para esse reordenamento. E
para a nossa resistência também. A carreira
nos oferece segurança, vínculo com um
projeto educacional, além de permitir que o
professor se reconheça como trabalhador e
lute por direitos”, enfatiza Marina.
No Governo FHC, a professora
destaca a adoção da gestão gerencial,
pautada nos resultados, “onde os fins
justificam os meios utilizados”. “Na
ideologia, isso significava modernização”,
traduz. Segundo Marina, os professores,
nesse período, sofreram inúmeras derrotas e
não alcançaram avanços.
Após enfrentamento duro com o
movimento docente e uma traição da
direção do ANDES-SN na época, o
Governo instituiu a GED em 1998. “Essa
gratificação atingiu frontalmente conquistas
do PUCRCE. Ela introduziu um componente remuneratório que é: 'nós recebemos pela
quantificação de tarefas exercidas'. Além
disso, marca a diferenciação entre segmentos, 1º e 2 º graus e Magistério Superior,
houve quebra de paridade”, explica Marina.
Pouco tempo depois, uma gratificação
semelhante, a GID, foi destinada aos
professores de 1º e 2º graus.
As gratificações, que pareciam
apenas uma “medida salarial” serviram,
segundo a professora, para desconstruir um
vencimento básico robusto e responsável por
garantir também a paridade com os aposentados. “A reforma da previdência vai sendo
realizada por medidas infraconstitucionais”,
afirma.

No início dos anos 2000, o movimento docente combateu o “emprego
público”, que havia sido superado no
PUCRCE, “no momento em que nós nos
tornamos servidores públicos”. Para a
professora, esse é o embrião da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
“No Governo Lula, enfrentamos,
logo de cara, a Reforma da Previdência. O
princípio da aposentadoria com vencimento
integral foi abandonado. Isso afetou a
dinâmica do nosso trabalho. O profissional
que entra na universidade hoje não tem que
se preocupar só em desenvolver sua carreira,
crescer e se dedicar. Precisa se preocupar em
como vai garantir o futuro”, analisa Marina.
Em 2004, através da Medida
Provisória 432, o Governo cria uma carreira
diferente para o Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (EBTT). “Eles avançam na
diferenciação estrutural de coisas que não
têm diferença”, aponta a professora. Além
disso, Marina considera brutal a instituição
da Retribuição por Titulação (RT), assim
como a extinção dos anuênios, realizada
durante os anos 1990. “O percentual que
dizia respeito à nossa titulação foi retirado
do vencimento básico para se tornar uma
gratificação fixa. Isso é um elemento de
insegurança e desconstrói um princípio
básico da carreira”, explica.
Em 2011, a categoria conquistou
um acordo que garantia a incorporação de
todas as gratificações, exceto a RT, ao
vencimento básico.
Um ponto desse acordo, descumprido pelo Governo Dilma, foi a formação de
um grupo de trabalho para debater a
carreira. Essa atitude contribuiu para levar a
categoria à maior greve da história do
movimento docente, realizada em 2012.
Ao final desse ano, a proposta de
carreira do Governo foi aprovada pelo
Congresso Nacional com a edição da Lei
12.772. “O Governo alçou a desestruturação dessas últimas décadas à condição de
lei. E da forma mais arbitrária, rompendo o
processo de negociação com o Sindicato
Nacional. Essa lei desfaz o PUCRCE”,
avalia a professora.
“Apesar de o primeiro artigo do
PUCRCE determinar que cada instituição
implanta e administra a carreira, o que nós
constatamos, ao longo do tempo, é que a
autonomia das instituições foi sendo
atacada. Nós perdemos a capacidade de
administrar a carreira na medida em que os
governos foram reescrevendo as diretrizes de
fora para dentro”, conclui Marina.
Em 2013, o Sindicato Nacional
retomou o processo de mobilização. De
acordo com a professora, a avaliação do
ANDES-SN sobre a carreira da Lei 12.772
vai se confirmar, e motivos não faltarão para
os docentes aderirem à luta.
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Mais de 300 Policiais Militares
cercavam o prédio onde o Conselho
Universitário decidia uma importante
questão a respeito dos rumos que a
instituição iria tomar. Estacionado dentro
das dependências, um ônibus parecia
guardar a tropa de choque, pronta para agir
em qualquer eventualidade. Do lado de fora,
estudantes e docentes protestavam por
mais democracia, mais discussão, mais
tempo para que uma decisão pudesse ser
tomada, ouvindo a comunidade.
A descrição não pertence a uma
cena política sob a ditadura. Ela ocorreu em
25 de outubro de 2007, durante a reunião
em que o Consu da UFJF decidiu sobre sua
adesão ao Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - REUNI. Enquanto a
polícia protegia pelo lado de fora, dentro da
reunião, um verdadeiro rolo compressor
utilizado pela Administração Superior da
UFJF cassava a palavra dos contrários à
proposta, passava por cima do regimento,
pressionando por uma votação rápida e sem
debates. Uma situação inimaginável no
Brasil democrático.

Contra expansão sem investimento

Reitoria aprovou o REU

Por Daniel Goulart
A cena descrita acima é emblemática. A história da implantação do REUNI
foi marcada pela falta de democracia em
várias universidades do Brasil, um processo
deflagrado a partir dos gabinetes de Brasília,
via decreto, em 24 de abril de 2007. Suas
diretrizes foram divulgadas apenas em agosto
daquele ano e o prazo para a adesão expirava
em setembro. Enfim, estava muito claro que
não havia intenção no governo em realizar
uma discussão séria e ampla sobre o tema,
denunciava o jornal TRAVESSIA de
dezembro de 2007.
“O governo dizia que era uma opção
das IFE, mas era entre aspas, já que o projeto
precisava ser aceito de qualquer maneira,
porque não havia sinais de que o governo
liberaria recursos para qualquer outro tipo de
expansão, que não passasse pelo REUNI. O
governo fez chantagem e pressionou as
reitorias”, relata Marcos Freitas, presidente da
APESJF na época.
O TRAVESSIA seguia dizendo que,
ainda assim, o debate seria possível se
houvesse empenho da Reitoria em realizá-lo.
No entanto, não foi o que se viu. Palestras
isoladas, sem o espaço para o contraditório
foram patrocinadas pela administração
superior logo no início do processo. A
ocupação da reitoria pelos estudantes em
junho forçou a Reitoria a se comprometer em
apresentar um calendário de discussão sobre o
REUNI. Tal fato não ocorreu, e, nos poucos
debates que houve, a comunidade universitária
foi informada de que já existia uma Comissão
sistematizando a proposta da UFJF, como se a
decisão de aderir ao programa já tivesse sido
tomada. Era uma clara tentativa de
transformar a adesão em algo sem volta.

Polícia
a ades
Fora a
Todo o
debat

“O governo dizia que
era uma opção das IFE, mas
era entre aspas, já que o
projeto precisava ser aceito de
qualquer maneira, porque
não havia sinais de que o
governo liberaria recursos
para qualquer outro tipo de
expansão, que não passasse
pelo REUNI. O governo fez
chantagem e pressionou as
reitorias’’
Profº Marcos Freitas

Em defesa da Casa de Parto
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UNI sob escolta da Polícia Militar

a Militar cercou a reunião que decidiu
são da Universidade Federal de Juiz de
ao Reuni
o processo foi cercado pela falta de
tes e democracia

APESJF sempre foi a favor
da expansão das
universidades desde que os
investimentos viessem
A APESJF entrou com uma ação
judicial contra o projeto do REUNI no dia 29
de outubro e realizou um ato público em 13
de novembro para protestar contra a falta de
democracia e o rolo compressor que foi a
implantação do programa na UFJF.
É preciso destacar que, em toda a
história do movimento docente, a categoria,
representada pela APESJF, sempre foi
favorável à expansão da universidade pública,
vista como um bem público, que deve ser
garantida para todos, como elemento essencial
para a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária.
O movimento docente luta, no
entanto, para que essa expansão se dê de
forma a preservar a qualidade do ensino,
pesquisa e extensão. Que essa expansão se
realize com o crescimento do investimento.
“O problema é que o Reuni já
deixava claro que não era uma expansão
sustentável”, explica o professor Marcos
Freitas, presidente da APESJF, na época. Ele
cita o texto de proposta de implantação do
REUNI dizia claramente em seu artigo 1º :
“Pelo melhor aproveitamento da estrutura
física e de recursos humanos existentes nas
universidades federais.” “Era uma clara
mensagem de que as IFE estavam
subaproveitadas, como se nada até então
tivesse sido feito de bom e escondendo o fato
de que as universidades públicas respondiam
por mais de 90 por cento das pesquisas
realizadas no país, com valiosa produção de
conhecimento”.”.
Dentre as metas estipuladas pelo
REUNI estava a exigência da relação um
professor para cada 18 estudantes. Na época,
a relação na UFJF era um para cada 12. “Isso
quer dizer que a universidade teria de
aumentar em quase 50% o número de
estudantes. A dívida que o governo federal
tinha com as IFE, que era superior a 6000
docentes de déficit, passava agora, com o
REUNI, para uma situação em que as
universidades estariam com excesso de
docentes”. Segundo ele, o preço pago pela
expansão via REUNI foi a precarização das
condições de trabalho docente com

“A dívida que o governo federal
tinha com as IFE, que era de 6000
docentes de déficit, passava agora para
uma situação em que a universidade
parecia estar com excesso de docentes”
Profº Marcos Freitas

“Muitos cursos estão procurando
abandonar o processo de ingresso
via bacharelado porque já existia
uma carência de professores e os
docentes estão tendo que se
desdobrar para dar todo esse
montante de aulas, gerando uma
carga de trabalho maior e um
retorno que não compensa”
Profº Marcos Freitas
Marcos argumenta que hoje vemos
uma crise de identidade nos vários cursos de
bacharelados criados, já que são emitidos
diplomas que não representam uma profissão.
“Muitos cursos estão procurando abandonar o
processo de ingresso via bacharelado porque já
existia uma carência de professores e os
docentes estão tendo que se desdobrar para dar
todo esse montante de aulas, gerando uma
carga de trabalho maior e um retorno
acadêmico, para professores e estudantes, que
não compensa”, explica.
Ele diz que Juiz de Fora, por ter
cumprido com rigor as orientações do REUNI,
conseguiu construir muitos prédios, no entanto,
a falta de professores se mantém como um
problema.
Continua a prática de contratos
temporários, com a adesão de uma nova
modalidade, que é a figura do Professor
Bolsista: um estudante de mestrado ou
doutorado que ganha uma bolsa de iniciação à
docência, com valor menor que uma bolsa
regular, dando aulas para suprir as carências
que o REUNI não deu conta de suprir.
“Enquanto isso, em outras
universidades a precarização se mostra ainda
maior, com prédios inacabados etc. O modelo
de expansão adotado pelo Governo Federal tem
produzido consequências perigosas para as IFE.
A criação e ampliação de novas universidades e
campus universitários têm ocorrido sem um
planejamento adequado, de forma abrupta, com
nítida intenção de fortalecimento políticopartidário e com orientação acadêmica pouco
discutida. O que temos constatado são unidades
que iniciaram as atividades acadêmicas sem a
menor condição estrutural para oferecer um
ensino de qualidade, como, por exemplo, o
campus de Governador Valadares”, finaliza.
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Em defesa da Casa de Parto

APESJF lutou contra o fechamento
da Casa de Parto da UFJF
Docentes e estudantes se uniram na
luta pelo parto humanizado
Por Daniel Goulart
Uma das importantes lutas da história
da APESJF foi a defesa da Casa de Parto da
UFJF, fechada em 2008 pela Reitoria da UFJF.
A professora aposentada da universidade,
Joanna D’arc, foi enfermeira obstetra da Casa
durante todo o seu funcionamento, entre 2001
e 2008. Segundo ela, o que fez a Casa de Parto
da UFJF fechar foi uma disputa de poder. A
classe médica da cidade se sentia incomodada
com o trabalho do parto humanizado
promovido dentro da unidade. “O nosso
trabalho era muito voltado para a
humanização, e eles não tinham essa
paciência. Muitas vezes a parturiente, que, por
alguma necessidade, era mandada para a
maternidade Santa Terezinha, tinha um
choque pela diferença entre os tipos de
assistência e isso começou a incomodar.
Chegaram a dizer que a gente fazia pajelança
com as parturientes. Houve um incômodo pelo
nosso trabalho”, explica a professora.
Ela conta que essa disputa pressionou
a reitoria da UFJF para fechar a Casa de
Parto. Entre 2001 e 2004 a Unidade trabalhou
com normalidade. A pressão para o
fechamento teve início em 2005, quando
“gente da própria faculdade de enfermagem da
UFJF, que nunca havia estado na unidade,
começou a aparecer pedindo informações,
querendo ver papéis, documentos de consultas,
de partos etc. Depois questionaram o alvará,
que já estava prestes a ser renovado. Começaram a implicar com a ambulância, que, até
então, não era problema, dizendo que deveria
estar disponível 24 horas. Depois a exigência
da presença de médico na casa. Não existe isso
na portaria da criação da Casa de Parto”,
informa a professora Joanna.
Na época, e até hoje é assim, o parto
humanizado já era uma política do Ministério
da Saúde que incentiva a manutenção das
Casas de Parto. “Todas as informações e
acusações sobre a casa de parto tiveram
resposta já que tudo estava documentado, com
base na portaria”, explica.
Joanna destaca que os questionamentos sobre a casa de parto tiveram por
base a tese de doutorado da professora
Bethania Maria Fernandes, um estudo sobre o
trabalho da Casa. O documento foi passado
para o jurídico da universidade que o deixou
com um médico da maternidade Terezinha de
Jesus para que pontuasse críticas à Unidade.
“Uma falta de ética muito grande de quem
contratou esse serviço, de quem aceitou
realizá-lo e de colegas de dentro da faculdade
de enfermagem que se prestaram a esse
trabalho de leva e traz”. Ela explica que, a
partir dos pontos indicados pelo médico, foi
montado o processo administrativo para o
fechamento da Casa de Parto.

Docentes e Estudantes em manifestação pela reabertura da Casa de Parto da UFJF

«Por que não chamou a gente para conversar?»
Diante da ameaça de fechamento da
Casa de Parto, a APESJF se mobilizou em
defesa da unidade e das docentes, que se
sentiam pressionadas pela reitoria.
O sindicato promoveu panfletagens,
protestos, informativos, assembleias e
debates a cerca da questão no Consu e nas
instâncias democráticas da UFJF.
O InformAPES Urgente de junho
de 2008 dava conta de que havia uma
pressão da reitoria para a transferência do
Centro de Parto Normal para o CAS,
enquanto os representantes da Casa de Parto
apontavam que as instalações oferecidas não
possuíam a menor condição para o
desenvolvimento das atividades em curso.
«Por conta do impasse,
surpreendentemente, os representantes da
Reitoria, presentes na comissão, começaram
a averiguar possíveis irregularidades, no
funcionamento da Casa de Parto», relatava o
jornal.
O informativo dizia ainda que todas
as argumentações contrárias à reabertura da
instituição, apresentadas no documento do
Secretário Jurídico da Reitoria, já haviam
sido amplamente contestadas pelo Ministério
da Saúde (MS) - em nota técnica emitida
pela Secretaria de Atenção à Saúde - e pelo
Conselho Federal de Enfermagem. “Já ficou
esclarecido, pelo MS, que a presença de
médico neonatologista na equipe mínima
não é necessária (ver portaria 985/99, artigo
I inciso 6º, do Ministério da Saúde). Já foi
mostrado, em parecer do MS, que a Norma

Técnica “Parto Aborto e Puerpério Atenção
Humanizada à Saúde”, de 2003, do MS,
cumpre as funções de protocolo de atenção ao
parto, assim como já foi divulgada
amplamente a aprovação do atual protocolo
assistencial da Casa de Parto pelos Conselhos
Federal e Estadual de Enfermagem”, relatava
o informativo que completava ainda com a
informação de que a ambulância da Casa de
Parto, que havia sido realocada pela Reitoria,
no Hospital Universitário, já estava sendo
providenciada e estaria disponível 24 horas por
dia, segundo informações prestadas pelo PróReitor de Planejamento e Gestão à Tribuna de
Minas de 20/05/08.
Assim, mesmo com todas as
argumentações, ainda que a Casa de Parto
contasse com o apoio do Conselho Regional
de Enfermagem, do Conselho Federal de
Enfermagem, do Ministério da Saúde e da
sociedade de Juiz de Fora, que se expressou
em audiência pública na Câmara dos
Vereadores, além da comunidade universitária,
que protestou contra seu fechamento, a
unidade fechou em agosto de 2008.
“Eu gostaria de saber por que o reitor
aceitou as pressões para fechar a Casa de
Parto. Gostaria de chegar ao seu gabinete e
perguntar isso. Que ele fale olhando nos meus
olhos. Porque não chamou a gente para
conversar?”
Joanna finaliza dizendo que, em todo
o processo de fechamento da Casa de Parto, as
pessoas que trabalharam na unidade foram
fortemente traídas

Sem condição!
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Docente relata condições de trabalho precárias
em Governador Valadares
Espaços reduzidos, barulho e
vibração de trem, além do
alagamento provocado por uma
obra de ampliação do prédio
alugado, são alguns dos problemas
do primeiro campus avançado da
UFJF, inaugurado em novembro de
2012
Por Anelise Medina

“No meu entendimento, o ambiente acadêmico deve ser o mais agradável
possível de modo que a concentração e a
inspiração possam ser estimuladas em prol
da criatividade. Infelizmente, nossas
condições de trabalho são bastante precárias. Não temos o mínimo conforto para
permanência no prédio. A consequência é
que a maior parte dos professores não fica
no local em tempo integral. Parece um
'colegião'. Chegamos, ministramos nossas
aulas e vamos embora. Vários colegas,
desestimulados com a situação, fizeram
concursos e foram para outras instituições.
Situação semelhante é a falta de entusiasmo
e a evasão de bons alunos”.
Essa é a descrição do trabalho
docente no primeiro campus avançado da
UFJF, localizado em Governador Valadares,
município que fica a 464 km de Juiz de
Fora, no leste de Minas Gerais. A declaração pertence a um professor que prefere
não ser identificado para evitar represálias.
Desde a sua inauguração, em novembro de
2012, o campus avançado funciona no
prédio da Faculdade Pitágoras, instituição
particular de ensino. Com várias unidades
espalhadas pelo país, a Faculdade Pitágoras
é uma das marcas da rede Kroton
Educacional. No início de 2013, essa
empresa ganhou manchetes no noticiário
econômico pelo anúncio da fusão com o
grupo Anhaguera Educacional. Juntas, as
companhias constituirão um gigante
mundial do setor da educação privada.
Em Governador Valadares, o
espaço é compartilhado. A UFJF ocupa as
instalações na parte do dia, e a Faculdade
Pitágoras, durante a noite.
O aluguel do prédio é uma solução
provisória. Foi anunciada pela UFJF no
mesmo dia em que a universidade noticiou
a abertura do novo campus. O investimento
federal em Governador Valadares, alcançado pela UFJF através da terceira fase do
Programa de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (Reuni), é de R$
120 milhões. Estava previsto que a construção da cidade universitária, em terreno

doado à UFJF, ficasse pronta no segundo
semestre de 2013. Porém, a obra foi logo
embargada pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) após uma empresa, que
participou da licitação, ter questionado o
processo e entrado com uma representação.
A duração dessa solução provisória
preocupa os professores, que denunciam as
condições de trabalho precárias no prédio
alugado. A categoria enfrenta dificuldades
em relação ao tamanho reduzido da sala
dos professores e das coordenações. “Temos
que nos revezar quanto ao uso das mesas,
computadores e impressoras”, explica o
docente.
Além disso, o edifício está localizado próximo a um pátio ferroviário.
Estudantes e professores sofrem com a
intensidade do barulho e da vibração,
causada pela passagem dos trens. “Diante
dessa realidade, deixamos para realizar, em
casa, grande parte das atividades que
requerem concentração, como preparar
aulas, estudar novos conteúdos, escrever
artigos e projetos etc”, observa o professor.

paralisação seria a melhor forma de garantir
nossa segurança e a dos alunos”, explica o
professor.
Em ofício, encaminhado à
Administração Superior da UFJF, os
docentes solicitaram a interrupção das aulas
até o dia 31. Nessa data, terminaria o prazo,
acordado entre os executores da obra e a
prefeitura de Governador Valadares, para
que os danos causados ao prédio fossem
sanados. Porém, o reitor da UFJF desconsiderou o pedido de prudência da comunidade acadêmica. No dia 28, a chuva causou
novos transtornos. Infiltrações foram
identificadas em vários pontos do prédio.
Embora os problemas não tenham sido tão
graves como na semana anterior, a permanência dos docentes no prédio foi novamente prejudicada. “Justamente os nossos
espaços, salas dos professores e coordenações foram os lugares mais afetados”,
explica o docente.
O alagamento no campus ganhou
repercussão nacional e foi noticiado pelo
ANDES-SN e por outras seções sindicais.

Em maio, campus sofreu com alagamento
A Faculdade Pitágoras está
realizando uma obra de ampliação do
prédio. De acordo com o professor, a
ausência de qualquer preocupação dos
executores da obra com as atividades
realizadas dentro do edifício piorou ainda
mais as condições de trabalho da categoria.
O barulho intenso, durante as aulas, foi o
primeiro problema constatado. Segundo o
relato do docente, “é como se estivessem
'batendo uma laje' com os moradores dentro
da residência”.
No dia 23 de maio, a situação ficou
mais grave. Em função da obra, o prédio foi
deixado sem cobertura e vulnerável à chuva.
Salas de aula, salas dos professores e
almoxarifado foram alagados. A água
atingiu livros, documentos e equipamentos
novos. “Muitos alunos e servidores ficaram
desesperados, e o risco de escorregões se
tornou eminente. O volume de água era
absurdo, chegando, em alguns pontos, a
cinco centímetros do solo. Cogitamos o
risco de desabamento, além dos curtoscircuitos, já que eram evidentes as infiltrações pela laje e a presença de água junto às
instalações elétricas”, denuncia o docente.
Segundo o professor, a obra não
tinha autorização da prefeitura de
Governador Valadares e foi embargada no
dia 23. Os docentes paralisaram as atividades nos dias 23 e 24. “As aulas foram
suspensas por medida preventiva. Até que
tivéssemos um parecer técnico das autoridades informando sobre os riscos reais,
concluímos, naquele momento, que a

APESJF-SSind cobra soluções do reitor
Em abril deste ano, as diretoras da
APESJF-SSind, Clarice Cassab e Amanda
Pinheiro, acompanhadas pelo assessor
jurídico da seção sindical, Leonardo de
Castro, estiveram em Governador Valadares
e participaram de uma reunião com os
docentes. Logo após a visita, uma audiência
com o reitor da UFJF, Henrique Duque, foi
solicitada para tratar dos problemas do
campus avançado.
A audiência ocorreu somente no
dia 19 de junho com a participação do
professor Paulo Ignácio, presidente da
APESJF-SSind, e da professora Amanda.
O reitor afirmou que a obra da cidade
universitária em Governador Valadares
continua embargada. Em relação à falta de
espaço e estrutura, Duque reconheceu que
existirão ainda mais dificuldades a partir de
março de 2014, quando as aulas práticas de
alguns cursos serão iniciadas. Em contrapartida, disse que providenciará o aluguel
de salas próximas ao campus. Durante a
audiência, a seção sindical afirmou que os
professores de Governador Valadares
enfrentam dificuldades de comunicação
com a Administração Superior. O reitor, por
sua vez, disse que buscará uma solução e
assegurou que realizará visitas mensais ao
campus avançado.
A APESJF-SSind está atenta e
prepara um dossiê sobre a precarização do
trabalho na UFJF e no IF Sudeste MG. ‘‘A
categoria deve permanecer unida na luta
por melhores condições de trabalho. Essa é
uma bandeira de todos’’, afirma Clarice.
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Docentes do IF Sudeste MG lutaram para
permanecer filiados à APESJF
Com o desligamento do antigo CTU
da UFJF, os professores
precisaram se organizar para
propor alteração no estatuto do
ANDES-SN. O objetivo do grupo era
continuar representado pela
APESJF-SSind e pelo Sindicato
Nacional
Por Anelise Medina
A luta dos docentes do IF Sudeste
MG para manterem-se filiados à APESJFSSind e ao ANDES-SN foi um episódio
marcante na história da seção sindical.
Em 2008, o antigo Colégio Técnico
Universitário (CTU) se desvinculou da UFJF.
Com a criação do IF Sudeste MG, os
servidores foram realocados. A mudança
impôs aos docentes a impossibilidade de
permanecerem representados pela APESJFSSind. “Isso ocorreu porque o estatuto do
ANDES-SN não permitia que uma seção
sindical do setor das federais representasse
docentes de mais de uma instituição. O
princípio de organização sindical pela base do
Sindicato Nacional era o de uma seção
sindical por local de trabalho, exceto para o
setor das particulares. O que era correto até
que o Governo passou a organizar as
instituições a partir de uma nova
arquitetura”, afirma Paulo Ignácio, presidente
da APESJF-SSind e professor do IF Sudeste
MG/JF.
“Nós tínhamos quatro opções:
migrar para outro sindicato; fundar outra
seção sindical do ANDES-SN; ser vinculado
diretamente à Secretaria Regional Leste do
Sindicato Nacional; ou lutar para continuar
na APESJF-SSind”, relata o professor. A
última opção foi vitoriosa. Entre prós e
contras, pesou na decisão dos professores o
fato de já contarem com uma estrutura pronta
na APESJF-SSind e do ANDES-SN ser um
sindicato só de docentes.
Paulo Ignácio foi o responsável por
redigir o Texto de Resolução, revisado pelo
professor Márcio Antônio, e depois
apresentado pela delegação de Juiz de Fora
no 29º Congresso do ANDES-SN com o
objetivo de alterar o estatuto do Sindicato
Nacional.
A mudança foi aceita depois de
intenso debate e negociação. “No embate, o
professor Márcio Antônio fez uma grande
defesa da nossa proposta. A criação dos IF
era uma novidade em termos de desenho
institucional. Nós argumentávamos que o
ANDES-SN precisava se adaptar a essa nova
realidade”, conta Paulo Ignácio.

Após a vitória, os professores do IF
Sudeste MG se organizaram para fazer a
modificação também no regimento da
APESJF-SSind. E, assim, a seção sindical
aceitou o desafio de organizar professores
em duas instituições e em diferentes campi.
Além de Juiz de Fora, o Instituto engloba os
campi de Barbacena, Rio Pomba, Muriaé,
Santos Dumont e São João Del Rei.
Cinco anos de IF
Antes da criação do IF Sudeste
MG, a desvinculação do CTU da UFJF já
era cogitada. “Eu cheguei ao CTU em 1996.
Esse debate foi iniciado pouco tempo
depois. As escolas técnicas vinculadas às
universidades eram filhas órfãs dentro do
Governo. Como não tinham CNPJ, elas não
eram autarquias. Tudo era mais difícil e
menos ágil para nós em função desse
intermédio com as universidades.
Principalmente em comparação com os
CEFET [Centros Federais de Educação
Tecnológica], que também compunham a
rede federal de educação profissional e
tecnológica, mas eram autarquias”, explica
Paulo Ignácio.
Além de autonomia, os professores
reivindicavam a possibilidade de oferecer
cursos de nível superior, prerrogativa
negada ao CTU pelas normas da UFJF.
Entre os docentes, havia um debate sobre a
melhor forma de encaminhar essa
demanda. Alguns professores afirmavam
que o CTU precisava se transformar em
CEFET. Outros, como Paulo Ignácio,
defendiam uma solução interna, sem a
necessidade de desvinculação da UFJF. “Os
três CEFET históricos do Brasil [Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Paraná] sempre
almejaram se tornar universidades. O

Paraná, após 99 anos de existência, foi o
único que conseguiu. Ainda assim como
uma 'universidade tecnológica', o que, para
mim, restringe o conceito de universidade.
Em Juiz de Fora, nós já éramos
universidade. Nesse sentido, eu defendia
outra saída, com negociação na UFJF”,
argumenta. Por fim, a solicitação para que o
CTU se convertesse em CEFET foi
encaminhada ao Ministério da Educação. A
decisão da Congregação do CTU foi
respeitada pelo Conselho Universitário da
UFJF. Porém, uma mudança na política de
educação profissional alterou os planos.
O Governo passou a não mais
autorizar a criação de CEFET e anunciou a
implementação dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia. Com a
nova organização institucional multicampi,
o Governo garantiu que 50% das vagas dos
IF fossem reservadas para educação
profissional técnica de nível médio, e 20%,
para cursos de licenciatura na área de
ciências. A cada instituição caberia definir o
destino das vagas restantes. Não havia a
possibilidade de fixar esses limites nos
CEFET.
A medida chegou à rede e foi
aprovada. Após cinco anos de IF, Paulo
Ignácio avalia que o desejo de autonomia
dos professores do antigo CTU não foi
completamente atendido. “O CTU não se
transformou em uma autarquia, mas, em
conjunto com outras instituições, compôs o
IF Sudeste MG, este sim uma autarquia. Por
outro lado, o orçamento do IF é composto
pelos orçamentos de todos os campi. Nesse
sentido, alcançamos mais liberdade para
gerir os recursos financeiros, além do fato de
que passamos também a oferecer cursos de
nível superior”, avalia o professor.

Professores do IF Sudeste MG participam dos atos realizados
pela APESJF-SSind durante a maior greve da história do
movimento docente, realizada em 2012

Privatização não!
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APESJF mobilizou categoria contra Ebserh
Na luta contra a privatização do
HU, docentes, estudantes e
técnicos administrativos
conquistam um plebiscito oficial,
inédito no país, sobre a adesão à
Ebserh. Porém, o resultado da
consulta foi desrespeitado

Manifestantes
protestam
contra a
privatização
do HU durante
a reunião do
Consu

Por Anelise Medina

O dia 3 de dezembro de 2012 foi
emblemático na luta contra a privatização
do Hospital Universitário (HU) em Juiz de
Fora. Professores, estudantes e técnicos
administrativos que atuam na unidade
foram consultados a respeito da
possibilidade de adesão da UFJF à Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
O plebiscito foi uma conquista do
Comitê em Defesa do HU, do qual a
APESJF-SSind é integrante, ao lado de
representações dos outros segmentos da
UFJF. “O Comitê surgiu do movimento dos
técnicos administrativos no final de 2011.
Depois, ganhou a adesão de docentes e
estudantes”, explica o professor Joacir
Teixeira, tesoureiro da APESJF-SSind. O
processo foi organizado nos moldes da
eleição para o Conselho Diretor do HU. A
iniciativa foi inédita no país. “Nós fomos
precursores na luta para que existisse uma
consulta à comunidade acadêmica sobre a
Ebserh. Pressionando a Administração
Superior, conseguimos um plebiscito
oficial”, afirma o professor.
Debates preparatórios antecederam
a consulta. A APESJF-SSind viabilizou a
vinda das professoras Cláudia March, da
Faculdade de Nutrição da UFF, e Sara
Granneman, da Escola de Serviço Social da
UFRJ, para contribuir com as discussões.
Marina Barbosa, professora da Faculdade
de Serviço Social da UFJF, também
participou dos debates. Nenhum debatedor
simpático à Ebserh compareceu aos eventos.
Um sonoro não à Ebserh
No plebiscito, a comunidade
acadêmica do HU votou contra a adesão da
universidade à Ebserh. A empresa foi
rejeitada por 80,5% dos votos válidos. A
consulta contabilizou 756 votos contrários e
183, favoráveis. A Ebserh foi derrotada em
todas as urnas. O resultado foi homologado
pelo Conselho Diretor do HU no dia 4 de
dezembro de 2012.
A decisão, em última instância,
caberia ao Conselho Universitário (Consu).
Em declaração à imprensa, o presidente da
APESJF-SSind, Paulo Ignácio, reivindicou
que o Conselho respeitasse sua tradição
democrática e referendasse o resultado do
plebiscito.

Reitoria pressiona para reverter resultado
Para garantir que o resultado do
plebiscito fosse respeitado, o Comitê em
Defesa do HU procurou os representantes
que integravam o Consu. “Com maior ou
menor acesso, todos foram contatados”,
relata Joacir. Faixas contra a privatização do
hospital foram colocadas por todo o
campus.
Com o objetivo contrário ao do
Comitê, a reitoria e a administração do HU
começaram a demitir os trabalhadores
terceirizados do hospital. “As demissões
foram precoces e imotivadas. A data limite
para essas demissões não estava próxima”,
observa Joacir. Esse prazo, que termina em
outubro de 2013, foi fixado pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) para que a situação
dos trabalhadores terceirizados, contratados
em regime celetista, fosse regularizada.
“As demissões acarretaram o
fechamento de vários setores do hospital e
dificultaram o atendimento. Essa foi,
certamente, a forma de pressão que a
reitoria e a administração do HU
encontraram para desqualificar o plebiscito.
Aumentando, insuflando a crise dentro do
hospital”, avalia Joacir.
O professor destaca que não houve
corte de verbas no hospital. “Nós
demoramos a perceber isso. O orçamento
do HU não foi alterado do ano passado para
este ano. Houve apenas redução de
pessoal”, explica. Segundo Joacir, há casos
em que sequer foi exigido do funcionário o
cumprimento do aviso-prévio, apesar de a
indenização ter sido paga.
A democracia perdeu
Segundo Joacir, durante a primeira
reunião do Consu, o suposto quadro
precário do HU foi apresentado pela
Administração Superior aos conselheiros
como irreversível. Numa segunda
convocação dessa reunião, no dia 9 de abril
de 2013, o Consu aprovou a adesão da
universidade à Ebserh. Foram registrados 29
votos favoráveis, 22 contrários e uma
abstenção. O resultado desacatou a decisão
do plebiscito. Professores, estudantes e
técnicos administrativos receberam a notícia
com indignação.
A APESJF-SSind, representada por
Joacir, ao lado de outros conselheiros, que

partilhavam da mesma opinião sobre a
Ebserh, alertaram que, por maior que fosse a
crise no HU, a empresa representava um
ataque mais grave à autonomia universitária
e à indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão.
De acordo com Joacir, diretores de
unidade da área de saúde, que antes
referendaram a decisão do plebiscito no
Conselho Diretor do HU, votaram a favor
da empresa. Os pró-reitores também
optaram pela adesão à Ebserh. O reitor da
UFJF, Henrique Duque, votou por último e
decidiu dizer não à empresa.
A contradição entre o voto do reitor
e o de seus pró-reitores intensificou ainda
mais a revolta da comunidade acadêmica.
Bradando “traidor”, manifestantes cercaram
o reitor na saída da reunião e cobraram
comprometimento com a democracia.
“Da mesma forma como lidou com
o Reuni, a Administração Superior atendeu
aos interesses do Governo em prejuízo de
sua própria autonomia. Novamente, os
movimentos organizados dentro da
universidade foram desqualificados”, analisa
Joacir. “Nós temos que acompanhar de
forma crítica a elaboração do contrato entre
a UFJF e a Ebserh”, aponta o professor,
sinalizando o caminho da luta.

(Saiba mais
Em 2011, o governo criou a Ebserh para
gerir os hospitais universitários federais.
Empresa estatal de direito privado, a
Ebserh tem como objetivo a exploração
direta de atividade econômica, inclusive
a produção de lucro. Incansavelmente, o
movimento docente denunciou a
transformação dos serviços públicos de
saúde e educação, prestados nessas
unidades, em atividade econômica.
Apesar de a adesão à empresa ser
facultativa, o Governo tem pressionado
as universidades a assinarem contrato
com a Ebserh.
Para o ANDES-SN, a Ebserh também
representa uma flexibilização de direitos
porque extingue progressivamente um
contingente de cargos públicos federais
do Regime Jurídico Único, já que permite
a contratação via CLT.

16

Sonho concretizado

TRAVESSIA JUNHO/JULHO 2013 ESPECIAL 35 ANOS DA APESJF

Presença da APESJF no campus da UFJF
contribuiu para organização da categoria
A mudança da sede para o campus
da UFJF teve o objetivo de
aproximar o sindicato do cotidiano
dos professores

Sede
durante
a noite

Por Anelise Medina
A APESJF-SSind já funcionou em
dois endereços no centro de Juiz de Fora. A
decisão de instalar a sede da seção sindical
dentro do campus da UFJF teve o intuito de
aproximar a APESJF-SSind do cotidiano dos
professores. Outro fator relevante para a
tomada dessa decisão foi a possibilidade de
arquitetar um espaço dentro do prédio da
entidade para a realização de assembleias, o
que não era possível na antiga sede.
Durante o reitorado de Margarida
Salomão, a direção do sindicato, em
negociação com a Administração Superior,
conquistou o novo endereço através de um
acordo de comodato. “Por 99 anos, nós temos
direito de ter a sede aqui”, explica o professor
Agostinho Beghelli, na época presidente da
APESJF-SSind.
A então direção da seção sindical
realizou um concurso, destinado a estudantes
da Faculdade de Arquitetura da UFJF, para
escolher um projeto arquitetônico para a sede.
“Eram dois prêmios em dinheiro. Um, para o
autor do projeto vencedor, e o outro, para que
a Faculdade adquirisse livros para a sua
biblioteca”, relata Agostinho. O projeto da
estudante Letícia Morais foi escolhido pela
comissão julgadora.

Até a decisão final sobre o local
dentro do campus onde deveria ser
construída a nova sede, houve mais
negociação e alguns embates. Por fim, o
terreno próximo à prefeitura do campus foi
selecionado. “Era uma das nossas ideias
originais”, conta Agostinho.

A obra foi realizada durante o
período em que o professor Marcos Freitas
esteve à frente da entidade e inaugurada no
final da gestão, em 13 de agosto de 2008. O
processo de transição para o novo local foi
feito na gestão seguinte, do professor Dálvio
Dias.

Em 1997, em pesquisa realizada
pela seção sindical, a categoria
expressou o desejo de instalar a sede
no campus da UFJF

A sede foi inaugurada
em 13 de agosto de 2008.
O projeto arquitetônico foi elaborado por
uma estudante da UFJF

Diretorias
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Nomes que fizeram e ainda fazem
a história da APESJF
Trabalho baseado em
idealismo, na defesa da
educação pública e das
condições de trabalho docente.
Finais de semana a trabalho em
infindáveis reuniões,
assembleias, debates,
negociações, mobilizações, na
luta pelas mudanças que a
sociedade e as Instituições
Federais de Ensino sempre
necessitaram

GESTÃO 1986/1988
Vanderli Fava de Oliveira (ICE)
Sueli de Souza Lima (ICBG)
Carlos Alberto C. Nacimento (Educação Física)
Carlos Roberto Araújo Zacaron (ICE)
José Astolfo Lopesa de Souza (CTU)
Petrônio Barros Ribeiro (Enfermagem)
Nelma S. Froes (Comunicação)

GESTÃO 2000/2002
Márcio Antônio de Oliveira (Apo)
Eduardo Sérgio Leão de Souza (Comunicação)
Paulo César de Souza Ignácio (CTU)
Darciléia Terezinha da Silva (ICE)
Rubens Luiz Rodrigues (Eeducação)
Eunice Maria Godinho Morando (Apo)
Petrônio Barros Ribeiro de Jesus (Enfermagem)

GESTÃO 1988/1990
Paulo Roberto Bassoli (Educação Física)
Carlos Elízio B. Ferreira (Engenharia)
Ana M. Neves da Graça (Serviço Social)
Eleuza Maria Rodrigues (Educação)
Gilson Alexandre de Castro (ICBG)
José Astolfo Lopes de Souza (CTU)
João da Silva Rodrigues (ICHL)

GESTÃO 2002/2004
José Carlos Rodrigues (ICHL)
Maria Lúcia de Araújo Leopoldo (Enfermagem)
Joacir Teixeira de Melo (ICHL)
Petrônio Barros Ribeiro de Jesus (Enfermagem)
Walcyr Duarte Nascimento (CTU)
Paulo Clinger de Souza (Economia)
Agostinho B. Macedo Beghelli Filho (João XXIII)

GESTÃO 1978/1980
José Carlos C. Barbosa (ICBG)
Adilson de Assis Alvim (Machado)
Laci Dóris dos Santos (EDU)
Helena M. Vieira Mascaranhas (H. Beraldo)
Maria das Graças F. Pinto (Serviço Social)

GESTÃO 1990/1992
Luciano de Carvalho (CTU)
Carlos Alberto de A. Zenkner (Economia)
Sandra Hallack Arbex (Serviço Social)
Cláudia Maria Ribeiro Viscardi (ICHL)
Gilvan Procópio Ribeiro (ICHL)
Misael Geraldo Souza Camargo (ICHL)
Henrique Antônio C. Braga (Engenharia)

GESTÃO 2004/2006
Agostinho B. Macedo Beghelli Filho (João XXIII)
Álvaro de Azeredo Quelhas (Educação)
Joacir Teixeira de Melo (ICHL)
Juanito Alexandre Vieira (João XXIII)
Marcos Souza Freitas (Fisioterapia)
Paulo Clinger de Souza (Economia)
Lídia dos Santos Zacarias (Educação Física)

GESTÃO 1980/1982
Márcio Antônio de Oliveira (ICHL)
Ulysses Ribeiro Ormundo (Odontologia)
Laci Dóris dos Santos (Educação)
Walter Machado Couto (ICBG)
João Manuel de A. Alves (Medicina)

GESTÃO 1992/1994
Gilvan Procópio Ribeiro (ICHL)
Paulo Vitor M. Carrão (João XXIII)
Teresinha P. Andrade (Educação)
José Carlos Rodrigues (ICHL)
Jubel Barreto (Medicina)
Paulo Roberto de C. Villela (Engenharia)
Marta Elizabeth P. Camargo (CTU)

GESTÃO 2006/2008
Marcos Souza Freitas (Fisioterapia)
José Astolfo Lopes de Souza (Apo)
Juanito Alexandre Vieira (João XXIII)
Maria Lúcia Duriguetto (Serviço Social)
Roselene Perlato Bom Jardim (ICH)
Dálvio Dias (Economia)
Cleuza Maria Abranches Penna (João XXIII)

GESTÃO 1982/1984
Maria José Ferez Ribeiro (ICHL)
Evandro Guilhon de Castro (Medicina)
Teresinha de Paiva Andrade (Educação)
Daniel José Gregole (CTU)
Avelino Gonçalves Kock Torres (Engenharia)

GESTÃO 1994/1996
José Astolfo Lopes de Souza (CTU)
José Carlos Rodrigues (ICHL)
Cirlene Maria Lessa Dilly (Enfermagem)
Teresinha Maria S. Pereira (ICHL)
Oscavo Homem de Carvalho (ICHL)
Marta Elizabeth P. Camargo (CTU)
Maria Lúcia de Araújo Leopoldo (Enfermagem)

GESTÃO 2008/2010
Dálvio Dias (Economia)
Ana Lívia Souza Coimbra (Serviço Social)
Márcio Antônio de Oliveira (Apo)
Alice Monteiro Mayer (Educação Física)
Roselene Perlato Bom Jardim (ICH)
Rubens Luiz Rodrigues (Educação)
Maria de Fátima Patrício (João XXIII)

GESTÃO 1984/1985
Henrique Delvaux de Oliveira (Engenharia)
André Pedro Hallack (ICE)
Guilherme N. de Lacerda (Economia)
Helena Motta Salles Barreto (ICHL)
Teresinha Maria Scher Pereira (ICHL)
Petrônio Barros Ribeiro (Eenfermagem)
Lena Lima Reis (João XXIII)

GESTÃO 1996/1998
Carlos Alberto Camilo Nascimento (Educação Física)
Dalmer Pacheco de Almeida (Comunicação)
Daniela Motta de Oliveira (João XXIII)
Eleutéria Maria Machado Ferreira (Apo)
Alexandra Aparecida Leite (Serviço Social)
Maria Lúcia de Araújo Leopoldo (Enfermagem)
Antônio Carlos Barreto Pinto (Engenharia)

GESTÃO 2010/2012
Rubens Luiz Rodrigues (Educação)
Paulo César de Souza Ignácio (IF Sudeste MG)
Paulo Roberto de Castro Villela (Engenharia)
Zuleyce Maria Lessa Pacheco (Enfermagem)
Maria de Fátima Patricio (João XXIII)
Ana Lívia de Souza Coimbra (Serviço Social)
Marilene Sansão (Apo)

GESTÃO 1985/1986
Márcio Antônio de Oliveira (ICHL)
Guilherme N. de Lacerda (Economia)
Lena Lima Reis (João XXIII)
Vanderli Fava de Oliveira (ICE)
Diva Chaves Sarmento (Educação)
Petrônio Barros Ribeiro (Enfermagem)
Helena Mendes Meirelles (ICHL)

GESTÃO 1998/2000 (a partir de julho/98)
Daniela Motta de Oliveira (João XXIII)
Rômulo Garcia de Andrade (ICHL)
André Silva Martins (Educação)
Ana Lívia Coimbra Delage (Serviço Social)
Álvaro de Azeredo Quelhas (EDU)
Girlene Alves da Silva (Enfermagem)
Márcio Antônio de Oliveira (Apo)

GESTÃO 2012/2014
Paulo César de Souza Ignácio (IF Sudeste MG)
Agostinho Beghelli (João XIII)
Clarice Cassab (ICH)
Zuleyce Pacheco (Enfermagem)
Amanda Pinheiro (IF Sudeste MG)
Joacir Teixeira de Melo (ICH)
Maria Aparecida de Araújo (Apo)
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Pausa na luta!
Momento de pausa na luta política e de
confraternização entre docentes, o Baile da APESJF
sempre teve a tradição de ser muito animado e
prestigiado. O evento ocorre sempre no mês de outubro,
próximo ao Dia do Professor. Confira algumas fotos
históricas

Tradição

Nossa imprensa
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Manchetes e charges que marcaram
a história da comunicação da APESJF

1985

1980

1987

‘‘Esta é a única forma de
você defender seus direitos
como trabalhador’’

1991

1988

‘‘Nova república, nova
reitoria?’

‘‘GREVE: docentes federais
em defesa da universidade
pública e gratuita’’

‘‘Os professores, o governo
Collor e a Greve Geral’’

‘‘Eleições para reitor: com a
palavra, os candidatos’’

1999

‘‘Sin la educacion, pueblo algún
se emancipa: Fidel Castro no
último Conad’’

2007

‘‘Reitoria tratou ‘discussão’
do Reuni como caso de
polícia’’

1998

‘‘Sociedade se organiza
contra FH’’

2013

‘‘EB$ERH’’
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Viva a APESJF
Por Rubens Luiz Rodrigues,
professor da Faculdade de Educação da UFJF
e 1º vice-presidente da Regional Leste do ANDES-SN

Recordar vem do latim re-cordis, «voltar a passar pelo coração».
Homenagear a APESJF pelos seus 35 anos de vida significa, de certa forma,
lembrar as expectativas, desafios e projetos que marcaram as lutas dos
docentes de Juiz de Fora em torno da valorização profissional, da defesa da
educação pública e de sua vinculação à população majoritária do país.
Não passaria, entretanto, de pretensão querer abarcar a história da
APESJF em algumas linhas. Devo admitir minha completa incapacidade de
me referir ao processo de construção dessa entidade sindical tão envolvida
com as condições de vida e de trabalho de seus professores e professoras,
atualizada com os debates acerca da universidade pública e comprometida
com a superação das contradições da realidade da educação e da sociedade
brasileira.
Ao invés de resgatar a memória, o que posso fazer é prestar um
depoimento que simboliza os fragmentos, as passagens, as experiências
relatadas por companheiros e companheiras sob a luz e a sombra dos desafios
da conjuntura. São utopias, fruto de processos repletos de percalços, lentos e
de decisões difíceis, mas que, por ser coletivo, consolida a APESJF como
verdadeiro patrimônio que construímos para a sociedade.
Coletivo e construído em torno da garantia da plena liberdade de
manifestação em que cada professor ou professora expressa suas formas de
sentir, pensar e agir a partir de uma perspectiva democrática que se estabelece
para fazer brilhar as individualidades na coletividade. Não há manifestações
mais importantes ou menos importantes. As palavras não podem ser peremptórias, tampouco não têm nada a dizer. As experiências servem para nutrir os
debates e as decisões.
Cada professor e professora brilha com luz própria, às vezes, serena
e branda, que se mostra e se propaga pela constância de sua cor, outras tantas
arrebatadoras e fortes, que iluminam como um prisma revelando diferentes
perspectivas. Existem, ainda, outras tantas formas de brilhar, pautadas na
participação nas diferentes instâncias da APESJF, sejam de caráter sociocultural, sejam de caráter político-deliberativo.
Foi essa participação que mobilizou valorosos companheiros e
companheiras na fundação de nossa entidade, que contribuiu para a abertura
política em nosso país e que, sobretudo, lutou, e luta, pela democratização da
educação e da sociedade brasileiras. Foi essa participação que, em muitas
ocasiões, superou adversidades de todo tipo, permitindo que as gerações de
professores e professoras pudessem compartilhar de uma perspectiva democrática de sindicato. Foi essa participação que sustentou as inúmeras greves
que realizamos ao longo de todos esses anos, garantindo que nossas convicções não ficassem à mercê do viés autoritário e privatista do Estado brasileiro.
Foi essa participação que ofereceu condições para a consolidação e ampliação do ANDES-SN, assumindo, tanto do ponto de vista local, quanto
nacional, uma posição autônoma e independente em relação a reitorias,
partidos políticos e governos.
O desafio é de continuar esse legado, permitindo que a diversidade
que hoje se coloca entre os professores e professoras possa potencializar a
unidade de nossas reivindicações como categoria de trabalhadores, fazer
avançar nossas conquistas na direção da universidade pública, gratuita, laica
e socialmente referenciada e construir nossas utopias coletivas. Que venham
mais aniversários carregados de histórias, de lutas, de solidariedade, de
utopias e de conquistas para contar. Viva a APESJF, viva os professores e
professoras da UFJF e do IFSudesteMG.

Docente

