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AUTORITARISMO NA UFMA:
imagem da censura e censura da imagem

Ensino, Pesquisa e Extensão no
Banco de Leite Humano do HUUFMA

Comunicação no Brasil

Implantado com o propósito de ofe-
recer suporte assistencial à nutriz que 
necessita de ajuda para amamentar com 
sucesso, o Banco de Leite Humano do 
Hospital Universitário (BLH-HU) da Uni-
versidade Federal do Maranhão tem (13) 
treze anos de funcionamento. O primei-
ro recurso para implantação do Banco de 
Leite foi graças a parcerias entre a Fun-
dação ALCOA,  Fundo de Cooperação 
Britânica, Fundo do Canadá,  REFORSUS 
e a Universidade Federal do Maranhão. 
Naquele momento a APRUMA, possibi-
litou o recebimento do recurso oriundo 
da ALUMAR.
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A IMPORTÂNCIA DE 
A APRUMA – SEÇÃO 
SINDICAL DO ANDES-SN
 se manter autônoma   para a defesa dos 
direitos dos docentes e da universidade 
publica gratuita, como parte da luta mais 
geral dos trabalhadores.
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Em tempos de discussão no Congresso Nacional do 
Marco Civil da Internet no Brasil, no qual evidenciam-
se os interesses de provedores de acesso de um lado e 
de usuários de outro, percebe-se que a questão da de-
mocratização da comunicação no país ainda está bem 
longe de uma equação, principalmente no que diz res-
peito à maior participação da sociedade em processos 
de elaboração e emissão de conteúdos, controle social 
sobre os oligopólios midiáticos, propriedade  cruzada 
de meios de comunicação em mãos de poucas pessoas 
e, entre tantas outras coisas, o controle, principalmen-
te regional, dos meios de comunicação por políticos e 
seus representantes.
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A administração superior da Uni-
versidade Federal do Maranhão 
(UFMA) descumpre princípios 

constitucionais e com dificuldades de 
justificar algumas de suas deliberações, 
tenta fazer calar a Associação de Profes-
sores da Universidade Federal do Mara-
nhão e o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE). Nesse intuito  cassa o direito à voz 
a representantes do coordenador de cur-
so do Centro de Ciências Sociais (CCSo) 
e à conselheira representante do DCE.  
Além disso,  o Reitor/Presidente, durante 
reunião do Conselho de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão (CONSEPE) de 10/11/2013: 
proibiu a filmagem de participantes des-
sa reunião ainda que o autorizassem por 
escrito.

Pág. 2

Democratizar é Impossível sem 
a Mobilização da Sociedade



2 2º Semestre/2013

A Constituição de 1988, no Artigo 220, no 
Capítulo V, da Comunicação Social, afirma 
sobre censura: “A manifestação do pensa-

mento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição.” 

Parece que gestores da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) esqueceram essa determinação 
constitucional! Com dificuldades de justificarem al-
gumas de suas deliberações, tentam fazer calar a 
Associação de Professores da Universidade Federal 
do Maranhão(APRUMA) e o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE). 

Na última greve nacional de docentes, a As-
sessoria de Comunicação (ASCOM) informou ao 
Vice-Reitor, durante uma ligação telefônica, que 
toda publicação na homepage da UFMA deveria 
ser primeiro aprovada pela Reitoria. Esse recurso 
midiático, que deveria atender a toda a comunida-
de universitária, funcionou como uma página de 
divulgação de interesses do Governo Dilma e da 
Reitoria e contrária ao movimento grevista. Com-
portamento por nós considerado autoritário e ar-
bitrário. 

Em que pese a falta de normas especificas para 
funcionamento de mídias na internet, a Carta Mag-
na brasileira, no § 2º do Artigo 220°estabelece: “É 
vedada toda e qualquer censura de natureza polí-
tica, ideológica e artística.”. O § 5º acrescenta: “Os 
meios de comunicação social não podem, direta ou 
indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligo-
pólio.” 

Embora as Assembleias Gerais da APRUMA fos-
sem divulgadas durante o movimento grevista na 
Rádio Universidade, alguns documentos, a exem-
plo dos que manifestavam-se contrários ao convê-
nio UFMA e Empresa Brasileira de Serviços Hospita-

lares (EBSERH) não puderam ser veiculados.  
Na reunião do Conselho Universitário de 

23/10/2013, o Reitor/Presidente desse Colegiado 
não permitiu que uma diretora da APRUMA se ma-
nifestasse, ainda que ela tivesse entregue, por es-
crito e em tempo hábil, documento descrevendo 
o conteúdo de sua fala. Também não concedeu o 
direito à voz a um representante dos coordenado-
res de curso do Centro de Ciências Sociais (CCSo) e 
à conselheira representante do DCE. 

 Fez pior o Reitor/Presidente, durante reunião 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CON-
SEPE) de 10/11/2013: proibiu a filmagem de parti-
cipantes dessa reunião ainda que o autorizassem 
por escrito. Diante da afirmação do Procurador Fe-
deral quanto à garantia desse direito constitucio-
nal, o Reitor/Presidente pôs em votação a censura 
à imagem, o que foi aceito pela maioria, como é de 
praxe diante de suas preferências. As resoluções 
dos Colegiados e o Regimento e Estatuto da UFMA 
não proíbem a filmagem. 

Parece que o Código Civil Brasileiro também 
não está sedo lembrado pelo Reitor/Presidente. Ou 
não desejavam mostrar os erros da Comissão Exa-
minadora do concurso para cargo de Professor As-
sistente A, Centro de Ciências Biológicas e da Saú-
de – CCBS, Departamento de Enfermagem, Área/
Subárea do Concurso - Enfermagem em Saúde do 
Adulto e Idoso? Estaria correto suplente divulgar 
notas de prova na presença de titular da Comissão? 
A APRUMA recebeu fotos que mostram as duas 
atuando. 

A imagem de uma instituição democrática, dian-
te de práticas de censura, vai sendo desconstruída. 
A censura à cobertura por captação de imagem so-
mente interessa aos que têm práticas autoritárias 
ou preferem não se identificar em suas escolhas. 
Se o Judiciário, o Legislativo e a Sociedade estão 

buscando a transparência, uma 
das bandeiras das manifestações 
públicas que ocorrem desde ju-
nho deste ano, resta saber o que 
pretendem os nossos gestores ao 
proibirem a gravação de imagens 
de eventos que se supõe de inte-
resse público.

Dessa forma a UFMA perde 
princípios da universidade pública 
ao ser conduzida como a imagem 
da censura.

Imagem da censura e
censura da imagem na UFMA

Contra perseguição 
da reitoria ao 
professor Wildoberto 
Gurgel

NOTA DE REPÚDIO

Com relação ao novo ato de persegui-
ção do Reitor da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) contra o professor Wil-
doberto Gurgel, a APRUMA tem a dizer o 
que segue. 

Essa sessão sindical tem lutado para 
que garantias constitucionais, leis federais 
e normas institucionais sejam respeita-
das, notadamente as que dizem respeito 
à categoria que representa e à universida-
de pública. Todavia, não têm sido raras as 
circunstâncias de desrespeito aos direitos 
dos docentes da UFMA. Os ataques vão 
desde a supressão e diminuição extem-
porâneas de vantagens incorporadas às 
remunerações docentes até a punição a 
servidores de forma irrazoável e destituída 
de critérios.

O fato é que, passados mais de onze 
anos, a direção da UFMA reabre, neste 
momento, um segundo processo contra 
o professor Wildoberto Gurgel, a pretexto 
de investigar responsabilidade por acú-
mulo de cargos. No entanto, na época 
própria, a Universidade tomou providên-
cias com o objetivo de outorgar sanções 
ao docente. Com efeito, em processo ad-
ministrativo (008455/2002-40), deflagrado 
em 22/11/2002, a Pró-Reitoria de Recursos 
Humanos desta Instituição concluiu por 
punir o professor determinando a devolu-
ção dos valores indevidamente recebidos 
em período de acúmulo de cargos. 

Isto é, há mais de dez anos, a UFMA já 
havia sancionado o docente com a puni-
ção correspondente. Naquela época, é 
bom notar, a instituição não concluiu pela 
aplicação de qualquer outra penalidade 
ao professor.

Eis que, agora, a Universidade Federal 
do Maranhão instaura novo processo com 
o intuito de apurar responsabilidades re-
lativas aos mesmos fatos já investigados 
e, absurdamente, tentar aplicar possíveis 
novas sanções ao servidor. 

Como se percebe, há flagrantes ilegali-
dades na conduta da UFMA e, o pior, um 
manifesto desejo de perseguição ao do-
cente recentemente reintegrado às suas 
funções na UFMA por força de decisão ju-
dicial que reconheceu a ilegalidade da sua 
demissão determinada pelo Reitor.

Não se conformando com o reconheci-
mento do seu ato indevido e ilegal, o Rei-
tor direciona novamente, neste momento, 
sua sanha persecutória contra o professor 
Gurgel, mesmo ciente de que há evidente 
prescrição no caso, além do vício de tenta-
tiva de dupla penalidade para um mesmo 
fato, ambas as ilicitudes rechaçadas pela 
jurisprudência dos tribunais brasileiros há 
muito tempo.

Desta forma, a APRUMA repudia o ato 
de perseguição contra o professor Wil-
doberto Gurgel e se coloca à disposição 
do docente para patrocinar a sua defesa.
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Em tempos de discussão no Congresso 
Nacional do Marco Civil da Internet no Brasil, 
noqual evidenciam-se os interesses de pro-
vedores de acesso de um lado e de usuários 
de outro, percebe-se que a questão da de-
mocratização da comunicação no país ainda 
está bem longe de uma equação, principal-
mente no que diz respeito à maior participa-
ção da sociedade em processos de elabora-
ção e emissão de conteúdos, controle social 
sobre os oligopólios midiáticos, propriedade 
cruzada de meios de comunicação em mãos 
de poucas pessoas e, entre tantas outras coi-
sas, o controle, principalmente regional, dos 
meios de comunicação por políticos e seus 
representantes.

O governo federal já demonstrou que, pro-
vavelmente por causa de sua política de alian-
ças, não pretende avançar nessa área.

Apesar de o governo ter promovido uma 
Conferência Nacional de Comunicação (rea-
lizada de 14 a 17 de dezembro de 2009 em 
Brasília), durante a qual discutiram-se temas 
relativos à questão, na prática nada de rele-
vante foi encaminhado, a despeito das reso-
luções extraídas daquele encontro.

O projeto de regulamentação da área de 
comunicação no Brasil encaminhado pelo en-
tão secretário de Comunicação da Presidência, 
Franklin Martins, ao Ministério das Comunica-
ções não está sendo discutido abertamente. 
Ao mesmo tempo em que o governo não tem 
demonstrado claramente seu posicionamen-
to em relação aos assuntos mais polêmicos, 
como a existência ou não de normas específi-
cas para os conteúdos dos canais.

Em entrevista concedida ao jornal Folha de 
São Paulo, o presidente (Rui Falcão) do Par-
tido dos Trabalhadores, ao qual a presidente 
da República é filiada e que lidera a aliança 
que controla o poder no Brasil há mais de 10 
anos, afirmou que o governo conduzido por 
uma sua militante não encaminhará proposta 
de organização da regulamentação da mídia. 
Segundo ele, “neste mandato, proposta pro-
vinda do Executivo não haverá, pelo que eu 
entendi. [...] Nós vamos fazer um seminário 
com outras entidades, ver qual é a melhor es-
tratégia” (Proposta de regular mídia não virá 
do governo, diz presidente do PT, Folha de 
S. Paulo de 22/03/2013). O jornal ainda infor-
ma, referindo-se a uma decisão da presidente 
que: “O PT defende há anos a aprovação de 
um marco regulatório da mídia. No governo 
Lula, o ex-ministro da Comunicação Social 
Franklin Martins elaborou um projeto, mas 
Dilma decidiu não levar o debate para frente”, 
embora esteja referindo-se a um ato, acima 
indicado, do ex-secretário de Comunicação 
da Presidência da República, o cargo verda-
deiramente ocupado por Franklin Martins.

Ratificando a postura aqui indicada, o atu-
al ministro das Comunicações, Paulo Bernar-
do, em uma espécie de resposta à repercus-

são dada à informação de que o governo não 
daria continuidade a projetos de atualização 
da regulação da mídia, acaba por confirmar 
a decisão, apesar de o ministro afirmar que 
não se contrapõe à regulação: “Mas a primei-
ra prioridade vai ser fazer um grande plano 
de investimento de infraestrutura de teleco-
municações” (Em São Paulo, Paulo Bernardo 
defende a regulação da mídia, O Globo de 
02/04/2013).

Tais indicativos, absolutamente coerentes 
com a postura subserviente dos governos 
brasileiros desde a redemocratização, apon-
tam para a necessidade da mobilização social 
para tentarse implementar um marco regula-
tório para a área de comunicação que atenda 
aos interesses da sociedade, tão debatidos 
em eventos sociais e acadêmicos. Agindo 
como refém dos seus aliados – porque parte 
considerável dos apoiadores do governo no 
Congresso, por exemplo, são proprietários de 
veículos de comunicação – o governo tergi-
versa, mas isso deve servir de incentivo à or-
ganização da sociedade em prol de um marco 
regulatório democrático para a comunicação, 
assim como aconteceu com o que conhece-
mos como Lei da Ficha Limpa que, suspeita-
se, nunca passaria se não fosse a pressão po-
pular.

Nesse sentido, a decisão do ANDES-SN de 
apoiar o Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
das Comunicações, a Lei da Mídia Democráti-
ca, que pretende regulamentar os artigos da 
Constituição referentes à radiodifusão, deve 
ser considerada acertada e coerente com 
os anseios do movimento social brasileiro, 
por extensão, do movimento sindical. Não 
se pode mais conceber que a falta de regu-
lamentação de alguns dispositivos constitu-
cionais continue servindo de desculpa (ou 
escudo) para a manutenção do modelo brasi-
leiro de radiodifusão, claramente baseado no 
formato americano, de ampla liberdade para 
poucos setores da sociedade (alguns empre-
sários e políticos, por exemplo) e restrições à 
maior parte da população (como no caso da 
perseguição às rádios comunitárias que não 
sejam aliadas dos poderosos).

De inciativa do Fórum Nacional pela Demo-

cratização da Comunicação (FNDC) e outras 
entidades, o Projeto de Lei parte de premis-
sas básicas, como o direito à liberdade de ex-
pressão (hoje cerceada pela vontade exclusi-
va dos “donos” de concessões); pluralismo de 
ideias, fomento à cultura nacional, promoção 
da diversidade regional etc, até aspectos es-
senciais para a mudança do modelo brasileiro 
atual: vertical e antidemocrático. Como exem-
plo temos a proposta de complementaridade 
entre os sistemas privado, estatal e público. 
No modelo atual, o sistema privado explora 
canais concedidos pelo governo estritamente 
com interesse comercial e/ou de manutenção 
das estruturas político-econômicas de seus 
“proprietários”; o sistema estatal, concebido 
para dar publicidade a ações do Estado (exe-
cutivo, legislativo e judiciário) fica sob o jugo 
dos seus dirigentes, que quase sempre pouco 
mais fazem do que simples propaganda go-
vernamental, no caso do executivo. Há ainda 
o caso de dirigentes de órgãos públicos que 
utilizam as ferramentas comunicacionais es-
tatais para benefício da própria imagem.

Diz o Projeto de Lei que o sistema público 
“compreende as emissoras de caráter público 
ou associativo comunitário, geridas de ma-
neira participativa, a partir da possibilidade 
de acesso dos cidadãos a suas estruturas di-
rigentes e submetidas a regras democráticas 
de gestão”. Isso, por si só, já valeria o apoio ao 
Projeto e a expectativa de sua aprovação, mas 
ele avança ainda mais, como no caso da proi-
bição de arrendamento de horários de emis-
soras de radiodifusão ou da comercialização 
de outorgas, coisas que ferem gravemente o 
princípio de exploração de concessões públi-
cas, entre outros aspectos.

Cabe aos movimentos sociais, sindicatos 
incluídos, apoiar o Projeto e a criação de es-
tratégias de divulgação e conquista de ade-
sões, visto que o modelo comunicacional atu-
al permanecerá inalterado se esperarem-se 
atitudes progressistas dos atuais concessio-
nários e da estrutura de poder em vigor.

Carlos Agostinho Almeida de Macedo Couto
Doutor em Políticas Públicas e professor do 

Departamento de Comunicação Social da UFMA

COMUNICAÇÃO NO BRASIL
Democratizar é Impossível sem 
a Mobilização da Sociedade

Carlos Agostinho Almeida de Macedo Couto
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Episódio 1- por que após o CONSUN ter-se 
reunido por determinação da justiça, ter referen-
dado a demissão do professor (conforme desejo 
expresso do Reitor), a administração Superior da 
UFMA cuidou de distribuir Nota Oficial ao pú-
blico “a bem da verdade” sobre a demissão e na 
mesma Nota assacar contra a entidade represen-
tante do corpo docente, a respeitável Apruma?

A ter-se concretizado o desejo infundido e ar-
bitrário o citado professor teria sido demitido, ar-
rancado do exercício do seu mister, impossibilitado 
de prestar concurso por 5 anos.  E sabem por quê? 
Porque exerceu o direito de livre manifestação, fa-
lar, exprimir-se, querer ser ouvido, tudo de maneira 
republicana, constitucional e às claras, como man-

da a Carta Maior dos brasileiros. Neste episódio, a 
APRUMA não se calou. Não aceitou. Protestou. Foi à 
justiça fazer aquilo que é seu dever. Defender seus 
professores sempre que vislumbrar injustiças per-
seguição e falta de compostura institucional como 
foi neste caso. Felizmente para o bem da instituição 
universitária, o professor Ayala foi reintegrado, por 
decisão da justiça, às suas funções universitárias de 
onde não deveria ter saído. No episódio a APRUMA 
foi alvo em Nota Oficial da administração superior. 
Sabe por quê? Por constituir-se em um espaço de-
mocrático construído na luta e na fidelidade aos 
seus princípios, porque tenha se insurgido contra 
o autoritarismo e recorrido à justiça para que diri-
gentes mal acostumados promovam eleições regi-
mentais como manda o estatuto universitário ou, 
talvez por que lute para que os direitos dos profes-
sores, à dignidade na sala de aula e à boa formação 
profissional sejam os alicerces da universidade, au-
tônoma, democrática e livre.

Episódios 2 – por que professores dirigentes 
da apruma são taxados por ‘sem ética’ pelo Reitor 
da universidade? 

Os professores sabem que a apruma é uma 
incansável defensora da Universidade pública e 
gratuita, constituindo-se eixo de seus princípios e 
cláusula pétrea de suas ações. Entre as questões 
de relevância pública que afetam o povo brasilei-
ro, o nosso sindicato incorporou nas suas lutas, a 
Reforma Sanitária Brasileira e sua estratégia o Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Pois bem. Diretamente 
ligados ao SUS e às universidades existe os Hospi-
tais Universitários (HUs) como instrumento de pri-
meira linha do Sistema Único de Saúde brasileiro, 
voltados ao ensino, à pesquisa, à inovação e à as-
sistência à saúde, gozando autonomia e ser “direi-
to de todos e dever do Estado”. Pasmem. A UFMA, 
rasgando esse princípio constitucional, foi uma das 
primeiras universidades a aderir ao maléfico plano 
de adesão do Governo Federal à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH). E o que é que 

essa empresa tem com a Apruma como opositora 
de seus propósitos.

A EBSERH é uma empresa estatal de direito 
privado imposta às universidades e apresentada 
“como novo modelo de gestão do SUS” rasgando 
frontalmente a Constituição Brasileira e o artigo 
196 que proclama “saúde como direito de todos e 
dever do Estado”.

Pergunta-se: como se dará o controle social, 
eixo diretor do SUS, frente a essas idiossincrasias 
criadas para fortificar o setor privado? Que per-
de com a implantação de modelos de saúde que 
privilegiam o lucro? Como ficam os acordes da lei 
“saúde é direito de todos e dever do Estado” se o 
próprio Estado intencionalmente abdica da sua 
prerrogativa maior de ordenar, fiscalizar e prover 
os bens e direito dos cidadãos.

Focalizando o assunto, a APRUMA foi convida-
da para participar da reunião do CONSUN na UNI-
RIO, em que estariam presentes representantes da 
EBSERH, entre eles o reitor da UNIRIO que no seu 
pronunciamento afirmou que a ANDIFES, entidade 
que estava representando, era contra a empresa, 
mas havia a pressão do Governo Federal. Em sua 
fala, a professora Marizélia Rodrigues Ribeiro, re-
presentante da APRUMA, pediu ao reitor espaço 
para ler o documento da Seção Sindical, relatando 
como se deu o processo de adesão à empresa no 
Maranhão, sem discussões com a comunidade uni-
versitária e sem a aprovação do Conselho Universi-
tário (CONSUN), que não foi convocado.

Em seu pronunciamento, o Reitor da UFMA, 
professor Natalino Salgado, referiu-se a ela como 
pessoa desprovida de ética. Ao que a professora 
respondeu que sem ética para a APRUMA é pra-
ticar nepotismo, pagar terceirizado do MEC, usar 
cargo publico em beneficio pessoal e usar telefone 
enquanto a conselheira da APRUMA se pronuncia-
va.  Esse é um costume seu bem conhecido, pois 
em reunião em período de greve, referiu-se a pro-
fessores que faziam críticas à sua administração 
como “sem ética”.

Episódio 3 – por que o professor Bartolomeu 
Mendonça do Colégio Universitário (COLUN) é vi-
tima de processo na justiça?

Com 45 anos de existência, o COLUN notabili-
zou-se como foco de luta democrática e uma atu-
ação republicana dignos de elogio. É o braço da 
educação básica, técnica e tecnológica da Univer-
sidade Federal do Maranhão. 

Para manter essa postura muitos tem sido os 
desafios, citamos: a) as investidas do governo fe-
deral em submeter os colégios de aplicação (CAPs), 
administrativa e orçamentariamente aos sistemas 
municipal e estadual de ensino; b) os recorrentes 
ataques locais à conquista histórica da comunida-
de do COLUN de escolher, via sufrágio, seus diri-
gentes, e; c) a intervenção sofrida pelo COLUN, que 
teve sua administração eleita, substituída pela per-
dedora no ultimo pleito.

Este ultimo acontecimento gerou os fatos que 
culminaram com a pergunta acima e a instalação 
de um processo na justiça comum contra o pro-

fessor Bartolomeu Mendonça, professor de socio-
logia e membro diretor da APRUMA. E por que? 
Porque em 20 de setembro de 2012, em reunião, 
no COLUN acusou de retaliação a atitude do Reitor 
em destituir a Diretoria eleita, em virtude do movi-
mento nacional de paralisação das IFES que teve a 
adesão majoritária dos professores.

Pois bem. Foi no clima dessa reunião que o 
professor Bartolomeu Mendonça, divergindo do 
método e das ideias dos colegas que haviam emer-
gido à direção sem eleições, ferindo a história de-
mocrática do COLUN, referiu-se, sem citar nome de 
pessoas, à atual direção “como sendo capachos do 
reitor” uma vez que esta fora nomeada somente 
para cumprir determinações contidas na portaria 

do Reitor.
Pergunta-se: que mal existe em um professor 

com vivência política ou qualquer pessoa com 
senso crítico se insurgir contra os atos de pessoas 
aproveitadoras que se valem de sua autoridade 
para atacar pessoas? Que mal existe em um profes-
sor, em plena democracia, utilizar-se de um tempo 
genérico “capachos” subjetivamente falando sobre 
o comportamento de interventores, e outrem, as-
sumindo a carapuça, tomar para si a subjetividade 
do agravo? Isso é motivo de processo? De pedido 
de indenização? Taxativamente não, pois não se 
trata de uma questão política entre grupos que 
fazem o COLUN que não deveria extrapolar para 
fora dos seus muros, muito menos para a justiça 
comum que não tem ingerência em questões no 
âmbito de servidores federais.

A direção da APRUMA conhece os que lutam 
e continuam de pé defendendo a autonomia uni-
versitária; conhece os que continuam lutando pelo 
“boas universidades” e sabe  que a resistência cau-
sa furor e antipatia em dirigentes que pouco ou 
nunca lutaram pelas verdadeiras questões univer-
sitárias e mesmo, quando puderam, mantiveram-
se submissos ao que o MEC ordena em sua sanha 
de engessar às universidades.

Saibam professores que a luta continua e va-
mos em frente!

Professor doutor Antonio Rafael da Silva,
Departamento de Patologia UFMA

O motivo de ataques à respeitável APRUMA
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O(a)s professore(a)s organizados na AN-
DES que, a partir da constituição de 1988, 
se transformou no ANDES-SN, do qual a 

APRUMA é parte, há mais de trinta anos se man-
têm autônomo e independente em relação às rei-
torias e aos governos (Federal, Estaduais e Muni-
cipais). Somente assim foi possível obter, em lutas 
conjuntas com os movimentos estudantil, sociais e 
sindicais, todos autônomos, conquistas importan-
tes tais como o direito de organização sindical dos 
SPF, o concurso público, Educação como direito de 
todos e dever do Estado, Autonomia universitária, 
unificação das carreiras docentes das Fundações e 
das Autarquias, o regime de DE (Dedicação Exclu-
siva), a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 
Extensão, o PICDT (Plano Nacional de Capacitação 
Docente e Técnico), a aposentadoria integral, a Li-
cença Prêmio e outros direitos.  

Depois que a CUT foi cooptada pelo governo, 
negociando os direitos conquistados, o ANDES-SN 
se desfiliou da CUT, em decisão tomada no seu Con-
gresso de 2005, realizado em Curitiba, e se filiou à 
CONLUTAS em  seu Congresso de 2006, realizado 
em Campina Grande. A CONLUTAS se transformou 
em  CSP-CONLUTAS no 1o  CONCLAT (Congresso da 
Classe Trabalhadora), realizado em 2010, na cidade 
de Santos-SP, com o ANDES-SN reafirmando poste-
riormente sua filiação a esta entidade. 

A APRUMA, Seção Sindical do ANDES-SN, não 
dissociou a luta local da luta nacional, lutando por 
democracia interna na UFMA, contra as fundações 
privadas ditas de apoio, conquistou o passivo tra-
balhista decorrente da URP (Unidade Referencial 
de Preços), participou da greve de fome de 1998, 
onde os professores Antônio Rafael (atual diretor 
Acadêmico Social e Cultural da APRUMA), Durval 
Cruz Prazeres (in memoriam), ex-diretor da APRU-
MA, e Cândido Augusto Medeiros (in memoriam), 
ex-diretor da APRUMA, integraram a greve de fome 
em Brasília. A APRUMA resistiu contra o Projeto do 
Governo Federal de  “Reestruturação e Expansão 
da Universidade Publica – REUNI”. Em 2007, lutou 
contra a adesão da UFMA ao REUNI, que foi apro-
vado apressadamente, de forma autoritária, com 
presença de força policial no CONSUN. A APRUMA 
conseguiu uma liminar contra a adesão da UFMA 
ao REUNI, que foi derrubada pela reitoria em pou-
cas horas. 

A contar da chegada do REUNI a oferta de vagas 
praticamente dobrou na UFMA e muitos cursos fo-
ram criados, com sobrecarga do(a)s professore(a)
s e sem as condições de trabalho suficientes para 

o pleno atendimento do aumento das demandas 
em decorrência da expansão. A APRUMA tem de-
fendido o Ensino presencial, por esta modalidade 
ser mais adequada ao projeto de educação e so-
ciedade defendido pelo ANDES-SN.  

Em janeiro de 2012, a gestão ‘Autonomia e re-
sistência – Em defesa da Previdência Pública Inte-
gral’  assumiu a direção da APRUMA, coordenando 
localmente a maior greve nacional da história do 
ANDES-SN (em conjunto com o Comando Local de 
Greve). Os pontos centrais da greve foram: a de-
fesa da carreira única para o Magistério Superior 
e EBTT (Ensino Básico, Técnico e Tecnológico), que 
foi denominada de ‘Carreira de Professor Federal’, 
e melhores condições de trabalho. Ainda durante 
a preparação da greve, conseguimos um reajuste 
de 4% e a incorporação ao vencimento básico do 
valor da gratificação denominada GEMAS, com 
sua extinção. Embora não tenhamos conquistado 
a carreira única de ‘Professor Federal’, evitamos o 
reajuste zero previsto para um longo período, que 
era pretensão do governo. Além dessa vitória ob-
jetiva, contamos com a participação de grande 
parte do(a)s professore(a)s recém-ingressos na 
carreira docente.  

A luta contra a Empresa brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, cuja implementação vem 
ocorrendo sem o menor respeito às instâncias 
colegiadas da UFMA, merece destaque. Com ela 
aplicar-se-á uma gestão nos moldes da iniciativa 
privada, com a entrega de todo o patrimônio do 
complexo hospitalar da UFMA à empresa.  Uma 
prova da gestão privatizante é a abertura de con-
curso para contratação via CLT, com prática de as-
sédio moral a professores e técnicos concursados 
há vários anos. Ainda no contexto da luta contra 
a EBSERH, a APRUMA moveu ações judiciais pelo 
fato de o projeto de adesão à EBSERH não ter sido 
submetido ao Colegiado Superior da UFMA Em 
conjunto com a CSP-CONLUTAS e outras entida-
des, a APRUMA realizou vários atos em frente ao 
Hospital Dutra e ao Materno contra a EBSERH.

 Também moveu ações judiciais pelo fato de o 
projeto de adesão à EBSERH não ter sido submeti-
do ao Colegiado Superior da UFMA. Em 2012 lutou 
contra a demissão do professor Wildoberto Gurgel, 
do Departamento de Filosofia da UFMA, por enten-
der que a mesma era arbitrária, com fundamentos 
frágeis, ferindo a liberdade de expressão e imple-
mentada, num primeiro momento, desrespeitan-
do o recurso do professor ao CONSUN. Por ação 
judicial, a APRUMA reverteu temporariamente a 

d e -
missão, com a rea-

lização de Sessão do CONSUN para apreciar o 
recurso do professor Wildoberto Gurgel. Mesmo a 
demissão tendo sido aprovada pelo CONSUN em 
2013, a APRUMA recorreu, mais uma vez ao judi-
ciário, garantindo a readmissão do professor bem 
recentemente. 

Ainda em defesa da liberdade de expressão, do 
debate acadêmico e político livre, a APRUMA vem 
defendendo também o professor Bartolomeu 
Mendonça, diretor  desta entidade e professor do 
COLUN, que sofre perseguição política, travestida 
de “ação por danos morais”.  No âmbito nacional, 
a APRUMA participou em 2013, de vários dias na-
cionais de mobilizações e paralizações, alguns dos 
quais convocados pelo ANDE-SN, outros pela CSP-
CONLUTAS, outros pelas Centrais Sindicais.  

Por outro lado, o governo avança com seu pro-
jeto de privatização (Portos, Aeroportos, Rodovias, 
o leilão de privatização recente do Campo de Li-
bra-RJ, para prospecção de petróleo), destinação 
de grandes quantias de recursos para garantir me-
gaempreendimentos (como a Hidrelétrica de Belo 
Monte), os megaeventos (como as olimpíadas de 
2016 e a copa do mundo de 2014), o agronegó-
cio e o pagamento de juros da dívida pública, e 
continuação da política de retirada de direitos 
sociais.  Mas as lutas em vários setores da classe 
continuam, a exemplo das mais recentes greves, 
dos bancários e dos petroleiros. Para finalizar, que-
remos dizer que é necessário garantir a autonomia 
sindical, em relação aos governos, aos patrões, 
aos dirigentes de Instituições (como reitores de 
universidades por exemplo), fortalecer e vincular 
a luta em defesa da universidade pública-gratui-
ta, com a luta dos traba-
lhadores docentes e dos 
trabalhadores em geral. 
Estas são condições ne-
cessárias para mudarmos 
a correlação de forças a 
favor da classe trabalha-
dora, cujos direitos estão 
sendo cada vez mais ata-
cados.  

Professor doutor
 Vilemar Gomes 

Presidente da APRUMA

 se manter autônoma para a defesa dos direitos dos 
docentes e da universidade publica gratuita, como 
parte da luta mais geral dos trabalhadores

A importância de a APRUMA -
SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN
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Com este título, realizou-se o 58º CONAD do AN-
DES - SINDICATO NACIONAL, em julho de 2013, 
na Cidade Santa Maria – RS, com a presença de 

49 delegados e 77 observadores de 53 seções sindi-
cais, 2 convidados e 34 diretores.  Estiveram represen-
tando a APRUMA o(a)s professore(a)s: Marly de Jesus 
Sá Dias Cláudia Alves Durans, Vilemar Gomes da Silva 
e Ariel Clodoaldo Magalhães.

Na atualização do Plano de Lutas do Sindicato ob-
serva-se a intensificação da sociabilidade do capital 
sobre a vida de cada trabalhador, o aumento do pen-
samento conservador, o crescimento do individualis-
mo, a intensificação do livre mercado, a continuidade 
da privatização das políticas públicas e a manutenção 
de migalhas por meio de “programas de alívio à po-
breza”.

A esses elementos já presentes em análises ante-
riores somaram-se as grandes manifestações da so-
ciedade brasileira, tendo à frente principalmente os 
jovens, cobrando os direitos à educação, saúde, segu-
rança e direito de ir e vir, exigências decorrentes da cri-
se econômica internacional, cujos efeitos  alcançam o 
Brasil com maior intensidade. Os governos sucessivos, 
não têm dado resposta porque fizeram opção pelos 
ricos, dominantes e controladores – os donos do ca-
pital.

Na perspectiva de fazer o Sindicato avançar entre 
os professores e ampliar a articulação de classe com 
os trabalhadores, considerando que a luta dos pro-
fessores por  educação pública e gratuita, por saúde 
pública e gratuita, por aposentadoria, entre outros,  
faz parte da luta mais geral do Sindicato, os docentes 
presentes no 58º CONAD tomaram as deliberações 
descritas na sequência.

Em relação à sua organização interno, que o AN-
DES-SN apoie setores que vêm fazendo seu traba-
lho de base com os princípios do ANDES-SN, sobre 
carreira,  universidade, entre outros, em instituições 
onde inexiste movimento organizado. Que promova 
um processo preparatório do VII Encontro Interseto-
rial, envolvendo as seções sindicais, sobre os desafios 
políticos-organizativos do ANDES-SN; que faça um 
levantamento sobre as práticas organizativas e políti-
cas das seções, assim como sobre as dificuldades de 
estruturação de seções sindicais pequenas e, ainda, as 
disputas com organizações que dividem o Movimen-
to Docente.

Sobre a questão da Ciência e Tecnologia, que as 
seções sindicais acompanhem e relatem a celebração 
de possíveis convênios entre as IFE e a ação piloto da 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
II – EmbrapII, visando fortalecer a luta contra a priva-
tização das instituições públicas e a submissão das 
pesquisas e da ciência aos interesses mercadológicos. 
Nessa mesma direção, que os Grupos de Trabalho de 
Ciência e Tecnologia e de Política Agrária, Urbana e 
Ambiente continuem atuando em conjunto, em pon-
tos comuns.

A Proposta de Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
da Comunicação Social Eletrônica – Lei da Mídia De-
mocrática - mereceu o apoio do 58º CONAD, assim 
como a divulgação da campanha de coleta de assi-

naturas para encaminhamento dessa proposta, que 
é fundamental para o estabelecimento de uma mídia 
democrática, a serviço da população e sob o controle 
social.

 Neste momento em que o governo continua a 
manter a educação superior pública sob ataque cer-
rado, o 58º CONAD aprovou a intensificação do pro-
cesso de denúncia do PNE como proposta de governo 
contrária aos interesses da sociedade, por entender 
que amplia os interesses privatistas mercantilistas. 
Ao mesmo tempo, reafirmou a necessidade de am-
pliação da luta para que o financiamento público seja 
exclusivo para a educação pública, com recursos orça-
mentários crescentes de origem perene e adequados 
à execução de ações planejadas e à valorização dos 
trabalhadores da educação. Mantém-se inarredável o 
princípio dos 10% do PIB para a Educação Pública, Já! 
Exigência do PNE da Sociedade Brasileira.

O 58º CONAD considera como uma das questões 
centrais para a defesa da universidade pública e do 
Sistema Único de Saúde a luta contra a criação da EB-
SERH. Para tanto, deverão ser promovidas ações jurídi-
cas, se necessário, para defender as universidades que 
não aderirem a essa empresa; deve ser intensificada a 
presença do ANDES-SN nas IFES nas lutas de enfren-
tamento contra a EBSERH, inclusive nas reuniões de 
Conselhos Superiores; deve ser intensificada a partici-
pação do ANDES-SN nas Frentes em  defesa da saúde 
pública nos Estados, bem como preparado e divulga-
do o material informativo que esclareça a respeito; 
deverão também ser implementadas estratégias para 
denunciar o descumprimento do governo federal no 
que se refere aos recursos, abertura de concursos e 
transferência de atribuições do MEC à EBSERH.

No que se refere aos aposentados, foi aprovado 
que o ANDES-SN intensifique a luta em defesa dos di-
reitos de aposentadoria dos docentes para recuperar a 
integralidade e a paridade entre aposentados e ativos; 
da mesma forma, que busque incluir os docentes em 
projetos de leis que disponham sobre a equiparação 
do posicionamento de aposentados e pensionistas às 
tabelas remuneratórias dos servidores da ativa.

Também foi deliberado pelo 58º CONAD que o AN-
DES-SN atue na defesa do preceito constitucional de 
garantia do direito à redução da contagem de tempo, 
a título de aposentadoria, de servidores públicos que 
exercem atividades em situações penosas, insalubres 
ou perigosas.

Na discussão sobre os setores, o 58º CONAD deli-
berou que as seções sindicais intensifiquem a mobi-
lização para acompanhar junto às Assembleias Legis-
lativas e Câmaras Municipais as discussões sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias(LDO) e a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) e referendou a realização do XI Encon-
tro Nacional das IEES/IMES, que acontecerá em Brasí-
lia, nos dias 27, 28e 29 de setembro de 2013.

Dar continuidade à luta política do ANDES-SN 
como legítimo representante dos docentes das IPES. 
Além disso, denunciar as condições de trabalho dos 
docentes das IPES, assim como que se envidem esfor-
ços para a construção de um conjunto de diretrizes 
que contemplem uma proposta de piso salarial e de 

regulamentação da jornada de trabalho para os do-
centes das IPES. Ratificou, igualmente, a realização do 
Encontro Nacional das IPES em novembro de 2013.

Para os docentes do Setor das IFES, no plano geral: 
dar continuidade às lutas articuladas conjuntamente 
com os demais SPF e no âmbito do Espaço de Uni-
dade de Ação; fortalecer a CNESF como espaço de 
articulação estratégica dos SPF, no Fórum Nacional 
de Entidades dos SPF, e intensificar as lutas pela anu-
lação da reforma da previdência e o enfrentamento 
ao FUNPRESP. Deliberou, também, que seja proposto 
à CNESF e ao Fórum Nacional das Entidades dos SPF 
que o balanço da Campanha 2013 e a construção ar-
ticulada de pauta e agenda de lutas para 2014 sejam 
realizados ainda neste ano, de forma que já seja possí-
vel iniciar a campanha no mês de janeiro/2014.

No que se refere à pauta específica dos docentes 
do Setor das IFES,  dar continuidade à luta pela am-
pliação do quadro de professores efetivos das ins-
tituições federais de ensino; por infraestrutura de 
funcionamento adequada; pela democracia efetiva e 
respeito à autonomia da universidade; contra a pre-
carização do trabalho docente; pelo projeto de carrei-
ra única do ANDES-SN. Também deliberou atuar nas 
universidades em defesa da autonomia universitária, 
com democracia e financiamento público das IFE, ten-
do com parâmetros os fundamentos e as propostas 
contidas na “Proposta do Andes para a universidade 
brasileira”, na “Agenda para a Educação Superior: uma 
proposta para o Brasil de Hoje” e no elenco de proje-
tos que visam à garantia de financiamento público e 
a democracia “Educação Superior: uma proposta para 
enfrentar a crise”.

A agenda de atividades para os docentes das IFES 
no 2º semestre de 2013 mereceu destaque nas discus-
sões do 58º CONAD dando ênfase para o Seminário 
Estado e Educação sobre a política para os CAP; para 
a atuação necessária junto aos parlamentares durante 
a tramitação da MP 614/13, em defesa da nossa pro-
posta de carreira e por abertura de negociações com 
o Poder Executivo; para o lançamento nacional da II 
edição da Revista Dossiê Nacional – Precarização das 
Condições de Trabalho nas IFE, síntese das condições 
reais propiciada pela política governamental da ex-
pansão universitária. 

O 58º CONAD  demonstrou o esforço contínuo de 
sustentação das lutas dos docentes articulados com 
o conjunto dos trabalhadores brasileiros, particular-
mente com a CSP-Conlutas, nossa Central combativa, 
na perspectiva de um novo patamar de sociedade.

Com esse propósito, o 58º CONAD aprovou o seu 
calendário de lutas para o 2º semestre de 2013. Nes-
te momento em que as lutas no Brasil vêm crescen-
do com o povo nas ruas, tem claro qual é o papel dos 
docentes: ampliar os nossos esforços na defesa de 
uma organização sindical autônoma e classista com o 
conjunto dos trabalhadores; aprofundar nossa relação 
política com todos os professores; o avanço contínuo 
de nossas propostas de luta, pela educação, saúde, di-
reitos do trabalho, ciência e tecnologia expressos no 
plano de lutas do Sindicato.

A diretoria da APRUMA

Andes-sn: sindicato de luta, ampliando a organização 
da categoria e a unidade classista dos trabalhadores
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Os Bancos de Leite são unidades de saúde 
voltadas para a promoção, proteção e apoio 
à amamentação. O objetivo, é incentivar a 

nutriz a amamentar, para garantir aos recém-nas-
cidos o direito de mamar no seio, uma vez que é 
facultado aos Bancos de Leite utilizar apenas o ex-
cedente do leite produzido pela mãe.

As atividades de coleta, pasteurização e distri-
buição de leite que no passado foram os principais 
papéis dos bancos de leite, assumiram papel se-
cundário na prestação de serviço, constituindo-se 
como medida terapêutica em favor de bebês que 
estão impossibilitados de mamar no peito, como 
pré-termos, desnutridos, gêmeos, mas não fun-
ciona com regra para alimentar crianças, porque 
o correto é que o bebê mame em sua própria mãe. 

O Banco de Leite Humano do Hospital Univer-
sitário (BLH-HU) da Universidade Federal do Mara-
nhão tem (13) treze anos de funcionamento. Foi 
implantado com o propósito de oferecer suporte 
assistencial à nutriz que necessita de ajuda para 
amamentar com sucesso. 

Foi criado graças a parcerias entre a Fundação 
ALCOA (garantiu a reforma do ambiente), o Fundo 
de Cooperação Britânica e o Fundo do Canadá (fi-
zeram doações para aquisição de equipamentos), 
o REFORSUS (doou um furgão para coleta de leite 
domiciliar) e a Universidade Federal do Maranhão 
(cedeu o espaço físico e os recursos humanos).

DESENVOLVIMENTO 
As ações desenvolvidas pelo BLH situam-se em 

três níveis: assistenciais educativas, ensino e pes-
quisa. 

As assistenciais são realizadas no: Banco de 
Leite e Alojamento Conjunto. Estas ações são emi-
nentemente educativas, pois oferecem aconselha-
mento e orientações sobre a amamentação, apoio 
ao binômio (mãe–filho) quanto ao manejo das 
dificuldades tão freqüentes no período puerperal. 

Profissionais do Banco de Leite orientam mães 
encaminhadas de outros serviços, quando têm 
dificuldades (por mamilo invertido, mastite ou 
acham que seu leite é fraco ou não têm leite sufi-
ciente) para amamentar. Eles podem retornar até 
que seus problemas sejam resolvidos.

No alojamento conjunto, a enfermagem e 

a assistente social, fazem as abordagens indivi-
duais e grupais, além das sessões de relaxamento 
com música de fundo para as puérperas e pales-
tras para reforçar as orientações do pré-natal, além 
de oferecer informações básicas para aquelas 
mães que não tiveram oportunidade de participar 
dessas atividades durante a gestação. Total: 9016 
atendimentos

Finalidade da tarefa: aleitamento sob livre de-
manda, posicionamento e pega correta, descida 
do leite satisfatória, prevenir desmame precoce.

Puericultura - antes que a mãe receba alta 
hospitalar, o pessoal de apoio marca o apraza-
mento da primeira consulta do bebê no BLH, que 
geralmente dar-se-á entre. Durante os seis pri-
meiros meses a criança é acompanhada mensal-
mente por toda a equipe no BLH, para avaliação 
de crescimento e desenvolvimento, onde a família 
tem oportunidade de aprender pela convivência 
compartilhando das experiências do grupo. Total: 
41.876 atendimentos

Finalidade da tarefa: acompanhamento sis-
temático do desenvolvimento dos lactentes ali-
mentados exclusivamente com leite materno até 
o sexto mês de vida. Observação do desempenho 
da amamentação a fim de prevenir a interrupção 
do aleitamento.

Com relação às puérperas, o Banco de Leite 
tem funcionado como elemento de reversão do 
desmame desenvolvendo ações a altura das ne-
cessidades vivenciadas pelas mulheres que ama-
mentam principalmente as que enfrentam dificul-
dades.

As mulheres procedem do Alojamento Con-
junto com história de hipogalactia (pouco leite), 
ingurgitamento e apojadura dolorosa (fase que 
precede a descida do leite) e fissuras, sendo que as 
mastites, abscessos e inseguranças (leite fraco, lei-
te pouco) são queixas das mulheres que já recebe-
ram alta hospitalar. Total: 28.437 atendimentos

Atividades de ensino, o BLH dispõe de um 
espaço para resgatar na prática, vivências que 
favoreçam a amamentação, destinados ao acom-
panhamento de alunos do curso de enfermagem, 
odontologia, farmácia, medicina, nutrição. Con-
sideramos que a organização de saberes no pre-
sente, é fundamental para a formação de uma 
consciência coletiva, para que gerações futuras 
não adotem práticas de alimentação artificial, sem 
uma postura crítica. Total: 5.849 alunos

A experiência de inserir alunos do curso de 
graduação no atendimento assistencial tem sido 
extremamente gratificante porque possibilita a 
formação de valores com práticas positivas, don-
de emergem saberes com atitudes positivas em 
relação a importância da educação alimentar na 
formação profissional.

Finalidade da tarefa: Mudança de postura e 
hábitos dos profissionais em formação.

O trabalho de captação de doadoras reali-
za-se através do incentivo e orientação às mães a 

doarem o excedente da produção láctea, feito em 
vários segmentos do Hospital, sobretudo as do 
Alojamento Conjunto, mães com bebês em alei-
tamento materno exclusivo, havendo ainda outras 
doadoras oriundas da comunidade que procuram 
o BLH espontaneamente, tendo em vista a divul-
gação do trabalho utilizando-se a mídia como: 
programas de rádio, televisão, jornais, etc. Total: 
34.968 doadoras

Todo leite doado é processado com rigor téc-
nico (pasteurização e controle de qualidade), 
garantindo ao consumidor final um produto de 
excelente qualidade. Este procedimento é realiza-
do pelo bioquímico e técnico de laboratório. To-
tal: 11.938.895 ml

 PRODUTOS: Temos como resultado dezenas 
de Artigos – Publicações – Monografias  

Oportunidades de Melhoria Contínua
Centro de Estudos e Pesquisa em Aleitamen-

to Materno - Espaço cedido pela Direção do Hos-
pital para desenvolvimento de atividades acadê-
micas.

O Convênio com o de Corpo de Bombeiros. 
Os militares receberam o primeiro treinamento 
em Manejo do Aleitamento 2004 e desde então 
veem trabalhando no Banco de Leite. Este acordo 
tem por objetivo implantar o Projeto “Bombeiros 
Amigos do Peito” para tornar os militares do Cor-
po de Bombeiros formadores de opinião sobre os 
benefícios do aleitamento, tendo como atividade 
principal:

• Coletar leite em domicílios de mães doadoras 
para garantir os estoques para o Banco de Leite 
Humano. 

Liga Acadêmica da Amamentação - criada 
em 2007

Centro de Referência para pesquisa em alei-
tamento materno – Rede Brasileira de Bancos 
de Leite Humano, 2004

Certificado pelo Sistema de Gestão da Qua-
lidade NBR ISO 9001:2008 em 02 de agosto de 
2012

Ensino, pesquisa e extensão no BANCO 
DE LEITE HUMANO do HUUFMA 

Atividade docente assistencial com a professora Feliciana

Técnica  do copinho sob orientação
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Foi publicado dia 11 de novembro 2013, cumprindo pra-
zos regimentais, o Edital de Convocação para escolha da 
nova diretoria executiva da Apruma- Seção Sindical do An-
des-SN e do novo Conselho Fiscal, para o biênio 2014/2016. 
O Edital apresenta todo o calendário do processo eleitoral.

Andes-SN convoca 33º Congresso da 
entidade para fevereiro do próximo ano

Apruma convoca 
eleições para Diretoria 

e Conselho Fiscal 
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O encontro acontece na cidade de São Luís (MA), sob organi-
zação da Associação dos Professores da Universidade Fe-
deral do Maranhão – Apruma Seção Sindical do ANDES-SN. 

O 33º Congresso do ANDES-SN convocado, pela diretoria da enti-
dade para o período de 10 a 15 de fevereiro de 2014 será realizado 
na cidade de São Luís (MA), conforme deliberação do 32º Congres-
so, realizado neste ano, no Rio de Janeiro.

Instância máxima de deliberação da categoria, o evento terá 
como tema central: ANDES-SN na defesa dos direitos dos trabalha-
dores: organização docente e integração nas lutas sociais.

No estado uma comissão formada por representantes do AN-
DES-SN e da Apruma, coordenada 1° Vice-Presidente da Secretaria 
Regional Nordeste 1 do ANDES-SN, professor Antônio Gonçalves 
Filho está encaminhando procedimentos estruturais para a realiza-
ção do evento. 


