
Juiz de Fora, 9 de abril de 2020

Caros e caras colegas,

    Ao cumprimentá-los, a Apes expressa sua atenção frente ao
quadro tão terrível que estamos vivendo.
    A pandemia tem colocado como imperativo de sobrevivência a
solidariedade como um valor fundamental. Isso se dá após décadas
de orientação liberal que a desacreditou como componente
estruturante da vida em sociedade. Hoje, na crise, a solidariedade é a
palavra que sustenta o isolamento social, o socorro imperativo do
Estado aos mais vulneráveis, as ações de ajuda interpessoais e
evocada no cuidado com aqueles que não conhecemos no qual ficar
em casa é mais do que auto defesa.
   Além da solidariedade, a pandemia tem trazido ao centro
novamente o valor do conhecimento científico, apesar das malfadadas
falas e ações do Presidente da República e de alguns outros
empresários de média concentração de capital, que movidos pelo
imediatismo insistem em fundamentalismo anti-ciência tão em voga
há bem pouco atrás. Mas parece que com muito pouco eco no
conjunto da sociedade. A pandemia repõe na cena o trabalho do
pesquisador, do educador, na medida em que o enfrentamento exige
planejamento, estudo, decisões estratégicas envolvendo diferentes
áreas do conhecimento.
     E a vida de cada uma e cada um de vocês que dedicaram anos
ao trabalho docente é tecida pelo trabalho com o conhecimento
científico. Também foi forjada tendo a solidariedade como base da
vida em sociedade, na experiência concreta de serviço público na
universidade brasileira, até ontem tão vilipendiada e hoje
“descoberta”.
 



     É o momento de defendermos a vida e reafirmarmos esses
componentes, ao mesmo tempo em que defendemos a saúde e a
educação públicas. Reconhecer a condição de sermos protegidos por
todos e, em sinergia, protegermos todos. Esse é o desafio do
momento.
    A Apes se solidariza com vocês neste momento em que o
isolamento nos confronta com medos, angústias, e temos que nos
esforçar para manter a esperança num porvir em que teremos
muitas lutas e muito do novo da vida que surgirá deste momento,
para enfrentarmos juntos. A Apes fará tudo que estiver ao seu
alcance para contribuir com essa proteção coletiva, reconhecendo a
diferença que temos nos desdobramentos para os diferentes
segmentos da sociedade e hipotecamos nosso compromisso com a
defesa  da vida e dos direitos
    A Apes aproveita para atualizá-los sobre as atividades
sindicais desenvolvidas neste período tão conturbado pelo qual
passamos. No início deste primeiro semestre letivo, a diretoria esteve
reunida para realizar o planejamento de suas ações, a partir das
resoluções aprovadas no 39º Congresso do Andes, nosso Sindicato
Nacional, realizado em São Paulo de 04 a 08 de fevereiro. Nesse
congresso, foram tirados eixos de luta em relação aos ataques do
governo à Politica de Educação, particularmente às Universidades
Públicas Federais e Institutos Federais, os alvos preferenciais deste
Governo, através de cortes, restrições entre outras medidas na sua
estrutura organizacional. Como exemplo, no início deste ano, com a
vigência das alíquotas da “nova previdência”, ocorreu um confisco
salarial também para aposentados/as com o aumento da alíquota
previdenciária.
 
    



Saudações da
Diretoria da Apesjf -Ssind

    O enfrentamento a estes ataques pelo conjunto das secções
sindicais filiadas ao Andes, mobilizou   as Universidades Publicas
Federais e Institutos Federais a promoveram eventos e mobilizações
populares apoiando a luta da categoria.
    Infelizmente, nosso planejamento foi interrompido, em parte, pela
catástrofe na saúde pública com o surgimento desta tempestade do
coronavírus que abrange todo o planeta e nos leva ao isolamento
social, mas não nos impede de continuarmos lutando. Assim, apesar
de não ser possível, na atual conjuntura, realizarmos nossos
encontros presenciais, passaremos a nos encontrar virtualmente e,
assim, darmos prosseguimento as nossas reuniões semanais da
diretoria, bem como do Conselho de Representantes, na medida do
possível, para viabilizar encaminhamento das demandas que se
fizerem necessárias. 
    Mesmo nessa condição de isolamento, necessária para a
proteção de nossas vidas, a Apes se coloca junto e a disposição de
nossos aposentados e nossas aposentadas, tão importantes na
construção de nosso sindicato e de nossas lutas históricas,
valorizando em primeiro lugar a vida. O atendimento presencial em
nossa sede está suspenso, mas podemos ser contatados através dos
seguintes telefones:
 
Fale Conosco – (32) 99109-2284
Assessoria Jurídica: Telefones: (32) 3216-7890 e (32) 99931-6924


