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Não há como negar que 2019 foi um ano difícil para trabalhadores e trabalhadoras. O frenético ritmo de retirada de direitos, levado a cabo por um
governo de extrema direita, promoveu pesadas perdas. No entanto, o ano
também foi de crescimento do ânimo de luta. A APES trabalhou incessantemente na organização da luta, em conjunto com sindicatos e entidades que se
dispuseram a unir esforços. Acompanhe algumas imagens das ações
sindicais em 2019
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Docentes se reúnem na APES para se
preparar Congresso do ANDES-SN
Café coletivo no dia nacional em defesa da educação pública (28/03/2019)

Greve

nacional da educação
(15/05/2019)

pública

Conve
Colégio
XXI

Assembleia Nacional da
Classe Trabalhadora, na
Praça da Sé em São Paulo.

Roda de conversa: “pela liberdade de ensinar
e pelo direito de se aposentar”. Com Eblin Farage, Secretária Geral do ANDES (28/03/2019)

Janeiro Fevereiro Março

Abril

Seminário Reforma da Previdência: o que
está em jogo?

Maio

Junho

2° Dia Nacional de Luta pela
Educação - 30M (30/05/2019)
Eu defendo o IF: ato contra os cortes nos institutos (14/05/2019)
38º Congresso do ANDES em Belém – PA.
“Por Democracia, Educação, Ciência, Tecnologia e Serviços Públicos: em defesa do trabalho e da carreira docente, pela revogação da EC/95” (22/01 a 02/02/2019)

Conversa com a APES na Faculdade de Educação (24/04/2019)

22 de março: Ato contra a reforma da previdência
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Varal de lutas no R.U - UFJF e IF
Sudeste MG (24 e 25/04/2019)

Roda de conversa: Adoecimento e
violência contra a mulher no ambiente universitário: evidências científicas e ações exitosas.

Greve geral contra a reforma da previdência Organizada pela Frente em Defesa da Previdência Pública (14/06/2019)
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Café dos trabalhadores e trabalhadoras no
Dia Nacional de Luta Contra a Reforma da
Previdência.(12/07/2019)

Temos futuro? Evento de abertura do semestre na UFJF. (08/08/2019)

Grupo de Estudos sobre a Reforma Administrativa (13/11/2019)

Reunião no Campus
Governador Valadares

Conversa com a APES no
Colégio de Aplicação João
XXIII (10/06/2019)

48h de Greve da Educação Federal, ato
em Juiz de Fora. (03/10/2019)

Intaurada a Comissão Organizadora da Consulta Pública 2019 (COCP). (15/08/2019)

Julho

Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro
Consu da UFJF rejeita o Future-se.
(04/09/2019)

Apes participa do Ato Quem Mandou Matar Marielle (05/11/2019)

Faixa da campanha do mês consciência negra na sede da APES

Reunião das entidades com Direção IF
Sudeste MG sobre cortes na assistência
estudantil. (08/07/2019)

Greve nacional da educação.
(13/08/2019)

UFJF na Praça
(24 a 28/06/2019)
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Primeiro debate da Consulta Pública para reitoria, em Juiz de Fora.
(13/09/2019)

Reunião ampliada do Fórum das
Entidades. (27/09/2019)

Apes participa do Encontro Sudeste dos Estudantes - ESEET
2019 (12 e 13/10/2019)

Comemoração do Dia dos Professores. (18/10/2019)

Feijoada na APES no mês da consciência negra

APES se reúne com sindicatos de
servidores públicos para debater
estratégias de mobilização
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“Para que serve a utopia?
Serve para isso: para que eu não deixe de
caminhar”
				
Eduardo Galeano
Quando iniciamos o ano de 2019, sabíamos que a
luta seria ainda mais árdua. Mas desde o início, sabíamos também que a caminhada não seria solitária.
O companheirismo, forjado e fortalecido cotidianamente, não iria esmorecer, apesar da tempestade
que se armava.
Os encontros foram muitos.
Nas ruas, nas praças, nas salas de aulas; em rodas
de conversa, em atos públicos, em caminhadas pela
cidade. Ocupar o espaço público, dizer o que parecia óbvio, lutar pela igualdade, mas também pelo
respeito à diferença. Tudo isso deu cores fortes e variadas às nossas bandeiras, aos nossos abraços, aos
nossos pensamentos, aos nossos projetos, aos nossos sonhos.
As nossas pautas históricas foram fortalecidas nesses tantos encontros. Foram greves da educação e
contra a reforma da previdência; diálogos com a população e manifestações nas instituições e nas ruas
de Juiz de Fora.
Estivemos juntos na praça, Apes, Sintufejuf e UFJF,
mostrando a força e a potência da educação pública
federal, e como ela beneficia toda a população. Denunciamos também nas ruas o genocídio da população negra e o racismo nas instituições de ensino e
na sociedade brasileira.
Apesar de todas as investidas contra as trabalhadoras e trabalhadores, temos duas certezas. A primeira, é de que as vozes historicamente silenciadas –
de negros e negras, de pobres, de povos indígenas,
da população LGBTTQI+ – saíram das margens e
ampliam as possibilidades de contruir um mundo
melhor, de forma organizada e justa. A segunda,
diretamente ligada a isto, é a de que não podemos
retroceder!
A América Latina vem respondendo nas ruas contra políticas que nos ameaçam aqui no Brasil. Há
muito o que fazer. E há braços na luta. Nos mantivemos de pé em 2019 e em 2020 não será diferente.
A luta continua!
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