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RETROSPECTIVA

2021

Reveja os principais fatos que marcaram a luta sindical da APES no ano de 2021.
Os ataques governamentais à educação, os desafios impostos pela crise sanitária, os cortes no orçamento, a luta contra o machismo, o racismo e a homofobia, a defesa da educação na UFJF e no IF
Sudeste MG, em Brasília e nas redes sociais. A atuação do ANDES-SN, a resistência contra a PEC 32,
a luta da APES em conjunto com as entidades que defendem a educação. Um ano feito nas trincheiras,
mas de certeza de estar fazendo o bom combate, na defesa dos direitos de professores e professoras.
A APES deseja a todos um ano próspero, cheio de saúde e disposição e que possamos seguir construindo um
mundo mais justo e solidário.
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EDITORIAL
Estamos chegando ao final de mais um ano. Se é verdade que tivemos uma conjuntura árida para enfrentar, podemos fazer um balanço positivo da atuação da APES-SSind,
diante dos desafios que se apresentaram.
A categoria enfrentou mais dois semestres de ensino
remoto emergencial, com todos os desafios, limites e dificuldades que essa modalidade acarreta. A APES participou das
comissões de formatação, ainda no ano passado, e ao longo do
ano corrente manteve o diálogo com a Administração Superior
visando o aprimoramento do modelo, lutando para sua restrição ao momento emergencial, e se empenhando para garantir
que o retorno presencial só seja determinado com garantia de
segurança sanitária dos servidores, alunos e suas famílias. Lutamos junto aos professores do CAP Joao XXIII, na resistência
contra a reforma do ensino médio que sobrecarrega docentes,
precariza o ensino e penaliza estudantes. Os docentes aposentados enfrentaram as questões relativas à centralização do
RPPS no INSS, e a contenda para reaver as perdas relativas ao
artigo 197.
Tivemos participação destacada nos comitês locais (em
Juiz de Fora e Governador Valadares) que articulam as lutas
populares, sindicais e estudantis, espaços onde a APES teve
atuação decisiva nas discussões para organização de atos políticos. Contribuímos com a infraestrutura, tivemos membros
presentes nas comissões responsáveis por organização, segurança e saúde, e nossa militância marcou presença em todas as
manifestações ocorridas ao longo de 2021.
Atendendo à convocação do Sindicato Nacional, somamos esforços nas 14 semanas da Jornada de Lutas Contra a
PEC 32, e na Semana em Defesa da Educação Pública, realizada também em Brasília. Podemos identificar uma vitória da
mobilização dos servidores públicos (ainda que instável e temporária), na medida em que a proposta de emenda constitucional não foi levada a plenário para votação. Em todas essas
14 semanas, o ANDES-SN e suas seções tiveram participação
fundamental, mantendo contingente expressivo ao longo de
todo o período, como uma das entidades mais destacadas no
conjunto da mobilização.
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JANEIRO

05/01 - FILIAÇÃO

08/01 - ELEIÇÕES

15/01 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS

18/01 - ERE/PISM

APES lança campanha de
filiação online, facilitando o
processo de sindicalização na
pandemia.

É dado início ao processo eleitoral de escolha da nova diretoria
e conselho de representantes da
APES.

Prazo para inscrições de candidaturas à Diretoria e Conselho
de Representantes da APES é
aberto.

APES se reúne com Administração Superior da UFJF para discutir Ensino Remoto Emergencial e
PISM.

20/01 - VACINAÇÃO

20/01 - CONTRA A PEC 32

21/01 - REUNIÃO AMPLIADA

25/01 - APOSENTADOS/AS

TAE do HU é a primeira pessoa
vacinada contra a Covid-19 em
Juiz de Fora. APES faz campanha em defesa da vacinação.

FOSEFE retoma suas atividades para organizar as lutas
contra a Reforma Administrativa.

APES e Sinasefe realizam reunião com docentes do IF sobre
ERE e Portaria 983.

No Dia Nacional dos Aposentados/as, APES entrevista a
professora Ana Maria Mourão e
o professor Custódio Motta.

FEVEREIRO

28/01 - MOBILIZAÇÃO

31/01 - CARREATA

01/02 - FOSEFE

02/02 - AUDIÊNCIA

Assembleia aprova conjunto de
ações de mobilização.

APES em campanha pelo Dia
nacional de lutas pela vacina
para todos e todas e contra a
Reforma Administrativa!

FOSEFE faz trabalho de conscientização para marcar o Dia
Nacional de Lutas.

APES tem nova audiência com
reitoria da UFJF sobre ERE no
Colégio João XXIII.

02/02 - PISM

06/02 - SETOR

09/02 - DEMOCRACIA

10/02 - OUTDOOR

Entidades representativas
solicitam adiamento do Pism,
mas UFJF anuncia apenas o
escalonamento de aplicação
das provas.

APES participa da Reunião
Conjunta do Setor das Federais
do ANDES-SN.

Comissão Eleitoral divulga o
material enviado pela Chapa 1
que concorre à eleição da nova
diretoria da APES.

Fosefe instala mais duas peças
publicitárias contra a Reforma
Administrativa.
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MARÇO

12/02 - MONITORAMENTO

18/02 - IF SUDESTE MG

27/02 - ELEIÇÃO

02/03 - BRINQUEDOTECA

Sem adiamento do PISM, entidades solicitam à reitoria a criação
de um sistema de monitoramento dos envolvidos nas provas.

Fórum Intersindical se reúne com
André Diniz, reitor eleito do IF
Sudeste MG.

Em eleição telepresencial, em
25 e 26/02, docentes elegem a
Chapa 1 para a nova diretoria e
novos conselheiros na APES.

APES inaugura brinquedoteca
em sua Sede.

02/03 - MISSÃO CUMPRIDA

03/03 - POSSE

08/03 - DIA INTERNACIONAL

12/03 - SOLIDARIEDADE

APES envia ofício à Sec. Geral da
UFJF informando que considera
cumprida sua participação na
Comissão de Ensino Superior da
UFJF.

Em assembleia, tomam posse a
nova Diretoria e novo Conselho
de Representantes da APES.

O Fórum 8MJF e FOSEFE realizam postagens nas redes e
intervenção artística na cidade,
chamando a atenção para o combate à violência contra a mulher.

APES se junta a Entidades e
Movimentos Sociais em nota de
solidariedade à vereadora Laiz
Perrut, agredida por manifestantes contrários ao lockdonw.

15/03 - JORNADA

18/03 - ASSEMBLEIA

24/03 - DEFESA DA VIDA

24/03 - DIA DE LUTA

Em JF, FOSEFE colocou um carro de som nas ruas, outdoors e
faixas para marcar a Jornada de
Lutas dos Servidores Públicos.
Federais

Assembleia Docente divulga nota
contrária à adoção do Ensino
Presencial Híbrido na UFJF.

Entidades e sindicatos divulgam
nota em defesa da vida e em repúdio aos negacionistas em Juiz
de Fora.

FOSEFE movimenta a cidade e as
redes no Dia Nacional de Lutas.

24/03 - FORA BOLSONARO

26/03 - INTERSINDICAL

26/03 - SITUAÇÃO GRAVE

29/03 - EM REPÚDIO

Comitê “Fora Bolsonaro” coloca faixa no Mergulhão da Av.
Rio Branco em Juiz de Fora.

Intersindical informa que não vai
participar da Comissão PID RID
no IF Sudeste MG, já que esta
toma por base a Portaria 983.

Situação Orçamentária para 2021
na UFJF é grave, diz a avaliação
do Relatório da Comissão de
Trabalho Orçamento e Despesas.

APES divulga nota em repúdio às
declarações de vereador de Juiz
de Fora e em defesa da UFJF e da
comunidade acadêmica.
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ABRIL

31/03 - NUNCA MAIS

05/04 - CONAD

09/04 - SITUAÇÃO CAÓTICA

13/04 - SOLIDARIEDADE

APES divulga nota sobre o golpe militar de 1964.

Docentes debatem plano de lutas
e aprovam moções no encerramento do 11º CONAD.

APES, Sintufejuf e DCE assinam
nota sobre situação orçamentária caótica para as Instituições
Públicas de Ensino.

APES participa de ação solidária liderada pelo 8M.

13/04 - URGÊNCIA

29/04 - LUTO

Na reunião do CONSU, APES
ressalta urgência da luta contra
os cortes orçamentários na
UFJF.

APES instala banner de Luto em
frente a sua sede.

MAIO

1º de MAIO

FOSEFE NO 1º DE MAIO

04/05 - AULAS PRESENCIAIS

06/05 - ENCONTRO

Entidades, sindicatos e partidos
políticos, realizaram uma série de
ações para marcar o 1º de Maio
na cidade, com atos e carreata.

Fórum participa do 1º de maio
protestando contra a PEC 32 com
carros de som, faixas e outdoor.

Reitoria da UFJF informa que pretende levar ao CONSU a discussão sobre a oferta de disciplinas
práticas de forma presencial.

A APES organizou encontro com
aposentados para tirar dúvidas a
respeito do novo cadastramento
exigido pelo governo.

06/05 - TERCEIRIZADOS

10/06 - NA TRIBUNA

12/05 - PARALISAÇÃO

13/05 - CONTRA O RACISMO

Entidades solicitaram esclarecimentos sobre a demissão de 307
funcionários terceirizados deliberada pelo Consu/UFJF.

FOSEFE ressalta na Tribuna o
enorme retrocesso da proposta
de reforma administrativa, contida na PEC32/2020.

Assembleia aprova participação
no Dia Nacional de Luta e discute
retorno presencial na UFJF.

APES marca o Dia Nacional de
Luta contra o Racismo.
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19/05 - LUTA!

25/05 - AUDIÊNCIA PÚBLICA

25/05 - MOBILIZAÇÃO

29/05 - FORA!

Dia Nacional de Luta e Resistência em Defesa da Educação
foi marcado por atos públicos,
faixas e ações nas redes sociais.

Fosefe participa da Audiência
Pública da Câmara Municipal de
JF, sobre os impactos da Reforma Administrativa.

Assembleia aprova participação
nos atos do dia 29 de maio.

APES convocou a base e tomou
parte no Ato Fora Bolsonaro,
realizado em todo o país e em JF
no Parque Halfeld.

JUNHO

02/06 - EMANCIPAÇÃO GV

09/06 - AUDIÊNCIA NA UFJF

10/06 - MOBILIZAÇÃO

13/06 - EM DEFESA DA EBTT

Atendendo às reivindicações das
entidades, diretor do campus GV
se comprometeu em discutir a
emancipação com a comunidade.

APES participou de reuniões com
a Reitoria da UFJF. Em pauta, vacinação em GV e ganhos judiciais
dos docentes.

Emancipação de GV, Mobilização
do dia 19 de junho e CONAD Extraordinário na pauta da assembleia.

A APES publica um Informapes
Especial Em defesa de docentes
EBTT e um vídeo com o Assessor Jurídico da APES.

19/06 - NAS RUAS

21/06 - NO IF SUDESTE MG

25/06 - CAMISETAS

APES nas ruas contra a política
genocida de Bolsonaro. O ato
teve início às 10h, no Parque Halfeld, indo até a Praça da Estação.

APES e SINTUFEJUF discutem
condições de trabalho e impactos
dos cortes orçamentários com
direção do Instituto.

APES disponibiliza camisetas
dentro da luta em defesa da Educação, em defesa da Vida e pelo
Fora Bolsonaro.

01/07 - ASSEMBLEIA

03/07 - NAS RUAS

06/07 - ENTREVISTAS

07/07 - NO IF SUDESTE MG

Assembleia aprova participação
da APES nas manifestações do
3J e sindicato disponibiliza máscaras, camisas e bandeiras.

APES participa de mobilizações
em Juiz de Fora e Governador
Valadares contra o Governo Bolsonaro.

APES dá início à série de entrevistas sobre os desafios do trabalho docente para as mulheres na
pandemia.

APES se reúne com direção do
Campus JF do IF Sudeste MG
para discutir atuação docente em
ações de compras do Campus.

JULHO
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ABRIL

07/07 - TRAVESSIA NO AR

09/07 - NO JOÃO XXIII

Na edição: ações do Fosefe,
impactos dos cortes nas Ifes,
situação e perspectivas sobre o
ERE, pandemia e trabalho docente para as mulheres.

APES discute com a Reitoria demandas relativas às dificuldades
vivenciadas por docentes dentro
do contexto do Ensino Remoto
Emergencial.

09/07 - 12º CONAD EXTRAORDINÁRIO
APES participa do segundo dia
do 12º CONAD Extraordinário.

13/07 - CORREIOS
A APES participa de ato contra
a privatização dos Correios, na
Rua Espírito Santo, no centro
de Juiz de Fora.

AGOSTO

22/07 - ASSESSORIA
APES publica nota técnica sobre
limites da atuação docente em
processos de licitação.

24/07 - NAS RUAS

05/08 - 43 ANOS DE LUTA

APES participa de mais um sábado de mobilizações pelo Fora
Bolsonaro.

APES comemora seus 43 anos de
luta com uma live com convidados especiais e música.

11/08 - ASSEMBLEIA APROVA
ADESÃO À GREVE
Reunidos em assembleia, docentes da APES aprovam adesão à
Greve Geral do Serviço Público.

SETEMBRO

17/08 - AULAS PRESENCIAIS

18/08 - NAS RUAS

APES participa de audiência
pública sobre volta às aulas presenciais em JF.

Paralisações e atos marcaram
mais um dia de luta em defesa
do Serviço Público.

07/09 - 27º GRITO

09/09 - QUESTIONÁRIO

Em Juiz de Fora e em Governador Valadares, APES participa
do Grito dos Excluídos com Fora
Bolsonaro.

APES mostra preocupação com
questionário aplicado aos docentes em audiência com a Reitoria.

02/09 - ALERTA

03/09 - INFORMAÇÕES

APES alerta categoria docente,
especialmente do IF Sudeste MG
e do CAJoão XXIII, a estar atenta
à retirada de direitos.

APES coleta dados sobre ensino
presencial na UFJF.
As informações poderiam ser
encaminhadas por email.

14/09 - NOTA

16/09 - DEFESA DOCENTE

APES divulga nota sobre o retorno das atividades educacionais
presenciais em Juiz de Fora.

Assembleia da APES reafirma posição contrária à volta presencial
na UFJF.
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17/09 - EM BRASÍLIA

24/09 - SEMINÁRIO

27/09 - NO JOÃO XXIII

29/09 - PRESENCIAL

Representantes da APES vão a
Brasília para mobilização contra a PEC 32.

APES participa do VI Seminário
Nacional Estado e Educação, convocado pelo ANDES-SN.

Assessor Jurídico da APES tira
dúvidas sobre retorno presencial no Colégio de Aplicação
João XXIII.

Assembleia da APES reafirma
posição contrária ao retorno presencial na UFJF.

OUTUBRO

05/10 - ANÁLISE

06/10 - BRINDE

01/10 - PRESSÃO

02/10 - NAS RUAS

Representantes da APES continuam em Brasília em mobilização contra a PEC 32.

APES esteve presente nas maniAPES publica análise jurídica
festações pelo Fora Bolsonaro, em preliminar sobre instrução que
Brasília, JF e GV.
regulamenta retorno gradual das
Instituições Públicas.

16/10 - IGUALDADE

16/10 SEMINÁRIO

15/10 CONAD

20/10 - MOBILIZAÇÃO

APES foi à Câmara Municipal
de Juiz de Fora para defender a
aprovação do PL 158.

APES organiza o Seminário
Preparatório para o 13º CONAD
Extraordinário.

Docentes aprovam, no 13º Conad
Extraordinário, a realização do
40º Congresso do ANDES-SN
presencial em 2022. Evento teve
a participação de representantes
da APES.

Em semana decisiva, servidores/as intensificam ações em
Brasília contra PEC 32.

Em comemoração ao Dia da
Professora e do Professor, a
APES envia brinde para a casa
dos seus filiados.

NOVEMBRO

22/10 - COMEMORAÇÃO

26/10 - CONTRA A PEC

05/11 - ENCARTE

08/11 - BRASÍLIA

Em live pelo dia dos professores e professoras, APES
debateu contribuições de
Paulo Freire para a luta do
presente.

Mobilização em Brasília contra a
PEC 32 completa sua 7ª semana
consecutiva.

APES publica encarte de cobertura do Seminário da Classe Trabalhadora de 2020.

APES convoca professores e
professoras que queiram participar em Brasília da mobilização
contra a PEC 32.
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09/11 - NA LUTA

17/11 - CONSCIÊNCIA

17/11 - MNU

18/11 - TRANSFOBIA

Jornada de Lutas contra a PEC
32 segue intensa na 9ª semana
de mobilizações em Brasília.

APES e Sintufejuf realizam
campanha na Semana da Consciência Negra.

Coordenador do Movimento Negro Unificado fala sobre racismo
religioso, linguagem e unificação
da luta contra a discriminação.

Bruna Rocha fala sobre preconceito, transfobia, a importância
do Dia da Consciência Negra e
da luta por direitos, trabalho e
cidadania.

19/11 - VOZES

20/11 - 8M

20/11 - MARCHA

23/11 - COTAS

Andressa Carvalho, do coletivo Vozes da Rua e poeta
marginal, fala sobre o cenário
artístico para pessoas pretas,
sobre o machismo e mais.

Leiliane Germano, jornalista,
membro do Fórum 8MJF fala
sobre a violência sofrida pela
mulher negra no Brasil atual e
no Brasil escravista.

APES participa da Marcha da
Consciência Negra em Juiz de
Fora.

A APES esteve na Câmara Municipal para defender a aprovação do PL 158, que institui
cotas para população negra e
parda em concursos públicos.

DEZEMBRO

25/11 - CONTRARREFORMA

29/11 - EM BRASÍLIA

30/11 - MÚSICA E CONVERSA

30/11 - NA LUTA

APES divulga a nota: CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO:
cama de gato para a educação
no contexto pós pandemia.

Servidores (as) de todo o país,
com participação do ANDES-SN
e da APES, seguem em Brasília,
pressionando políticos a rejeitar
a PEC 32

SINTUFEJUF e a APES encerram
o mês da Consciência Negra
com “Música e Conversa”, com
convidadas e especiais e um
show.

APES segue na luta, na câmara
Municipal, pela aprovação do PL
158.

02/12 - NOTA

03/12 - DIÁLOGO

06/12 - NUNCA MAIS

13/12 - VITÓRIA

APES divulga nota sobre a possibilidade de precarização dos
Projetos Pedagógicos de Cursos,
com a utilização da EAD.

Docentes do IF Sudeste MG
ressaltam necessidade do diálogo na decisão do calendário
letivo.

Mulheres se mobilizam e vão
às ruas para pedir o “Bolsonaro
Nunca Mais”.

Professores e professoras
aposentadas obtêm vitória na
questão do artigo 192.

.
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13/12 - CONTRARREFORMA

16/12 - CONTRA A PEC 32

16/12 - DEBATE E RECITAL

17/12 - ENCARTE

APES divulga nota sobre a Contarreforma do Ensino Médio.

APES participa da última semana da Jornada de Lutas contra
PEC32 antes do recesso parlamentar.

APES promove debate com
tema Conjuntura, Aposentaria e
Pespectivas.

APES disponibiliza publicação
especial sobre a Contrarreforma
do Ensino Médio.

do SUS, da manutenção do auxílio emergencial, contra a fome,
as privatizações, a reforma administrativa, em defesa da educação pública e, fundamentalmente, pelo Fora Bolsonaro. Se,
por um lado, tais mobilizações
não chegaram a se transformar
em movimentos de massa e a
modificar a correlação de forças
a favor da classe trabalhadora,
por outro, elas foram importantes para amenizar o ímpeto do
capital, trazendo alguns avanços importantes como a ampliação da vacinação, a extensão do
período do auxílio emergencial e o não avanço da proposta de reforma administrativa
(PEC32/2020).

sejo da burguesia pela manutenção da atual política ultraliberal
como forma de enfrentamento à
crise. Se a promessa da burguesia de recuperação do emprego
e econômica pós golpe de 2016
se mostrou fracassada, já circula
uma nova cilada, o “crescimento
sem emprego”, demonstrando o
grau de confiança da burguesia
na atual letargia das massas. O
que lança um alerta para a importância da continuidade da
luta pela mobilização da classe
trabalhadora.

Desafios
e Perspectivas...
Atravessamos um período
de intensa crise do capital e de
transformação das relações econômicas e político-sociais. Um
cenário em que a classe trabalhadora vem pagando a conta,
perdendo direitos, emprego,
renda e a vida, enquanto a concentração de renda chega aos
seus piores índices desde o início do século. Hoje, no Brasil,
quase metade de toda a riqueza
produzida está nas mãos do 1%
mais rico, enquanto o desemprego, a fome e a miséria aumentam de forma assustadora.
Aproximadamente um quarto
da população brasileira vive em
situação de pobreza ou extrema
pobreza. Agravando ainda mais
a situação para a classe trabalhadora, a pandemia da COVID-19
aprofundou a crise, acelerou as
transformações e levou à morte
mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo, sendo
mais de seiscentas mil somente
no Brasil. Mortes causadas em
boa parte pela adoção de políticas genocidas do governo Bolsonaro.
Frente a esse contexto, o governo Bolsonaro continua, em
meio a crises, sendo apoiado
por boa parte da burguesia, na

medida em que segue com o seu
projeto ultraliberal de retirada
de direitos, desmonte do estado, privatizações e ampliação da
transferência do fundo público para o setor privado. Segue
ainda desferindo fortes ataques
à educação e pesquisa públicas
através de intervenções, quebra
de autonomia, estrangulamento orçamentário, desmonte das
agências de fomento. Elementos
complementados pelo avanço
de iniciativas privatistas como
o Future-se e agravados pelo cenário decorrente da pandemia,
que ofereceu as condições ideias
para o avanço de uma série de
elementos contidos no projeto
do capital para educação. No último mês, precisamos destacar
dois acontecimentos que dizem
muito sobre a atual conjuntura:
o anúncio do fim do programa
Bolsa Família e a aprovação da
PEC23/2021, chamada PEC dos
precatórios, com votos das diferentes bancadas, dando fôlego
ao governo para atravessar 2022.

Para a rede federal de ensino,
ainda atravessamos as incertezas
impostas pela pandemia, impactando na dificuldade de planejamento de uma volta plena das
atividades presenciais nas instituições, ao mesmo tempo em
que o orçamento vem sendo reduzido ano a ano. O projeto do
Do outro lado, entidades, mo- capital para a educação vai gavimentos sociais e partidos tra- nhando espaço nas instituições.
varam uma luta para construção
de mobilizações populares conAssim, chegamos a 2022, ano
tra o genocídio da população, eleitoral, com uma conjuntura
em defesa da ampla vacinação, que aponta claramente para o de-

Precisamos manter a tática
de estarmos juntos às demais
entidades e movimentos sociais
na luta pela educação pública e
pelo serviço público. É preciso
ampliar o diálogo com a classe
trabalhadora na busca da construção de amplas mobilizações
populares. Finalmente, é preciso que a categoria se mantenha
mobilizada para os grandes enfrentamentos que temos pela
frente no próximo período.
“Aos oprimidos é permitido
uma vez a cada poucos anos decidir quais representantes específicos da classe opressora devem
representá-los e reprimi-los.” Karl
Marx

