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CLASSE DOCENTE SEGUE NA LUTA EM DEFESA DA
DEMOCRACIA, DA EDUCAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS

LUTA NAS RUAS FOI ESSENCIAL PARA ASSEGURAR VITÓRIA CONTRA O FASCISMO NAS URNAS EM 2022
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APRUMA

Os atos terroristas do 8 de janeiro mostraram que
vigilância democrática deve ser constante; outro
desafio que segue é a defesa dos serviços públicos
- que passa pela valorização de seus trabalhadores
e imediata recomposição orçamentária do que foi
destruído nos últimos anos e a justa reposição de
perdas salariais, também imediata, dos
trabalhadores e trabalhadoras dos serviços
públicos.

Na Universidade, seguimos com sua firme defesa
contra todos os ataques que lhe perpetraram a
partir de sua Administração, em consonância com o
projeto do bolsonarismo de ataque à Educação
Pública.

Nas imagens, momentos históricos ao longo do
último ano (como nos dias dos Estudantes,
Professores, intensificando-se ainda próximo dos
dois turnos das eleições), quando fomos às ruas
derrotar Bolsonaro e vencemos a disputa eleitoral,
apesar de todos os crimes eleitorais e ameaças de
seus seguidores.
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Esta edição é especialmente dedicada à memória de todos aqueles e aquelas docentes e militantes por um mundo
mais justo, que se foram no último ano, deixando entre nós seus exemplos que nos desafiam e muitas saudades.

O clima de terror instalado pelo bolsonarismo no país atingiu também a Academia. Pior: contou com aliados dentro de sua estrutura.
Exemplo disso está na intervenção direta do então governo federal, descumprindo as consultas às comunidades universitárias para
eleição de seus dirigentes e nomeando interventores, atacando mais uma vez a Constituição e a autonomia da Universidade, fato que
contou com a denúncia firme e constante do Andes-SN. Na UFMA não foi diferente, com suposto acordo entre o governo e o reitor
eleito, que não deu posse ao vice-reitor mais votado.

Não bastasse isso, a Administração da UFMA contou com a pandemia da Covid19 para posicionar-se ao lado da destruição da
Universidade, em vez de somar-se aos milhares de docentes, estudantes e a sociedade em geral, que foram por diversas vezes às ruas
ao longo dos últimos anos para defender a Educação Pública e a ciência contra a rapinagem de seus recursos promovida pelos
obscurantistas. Foi assim que o retorno às atividades presenciais foi postergado ao máximo, sem a adoção de protocolos e, cereja do
bolo, atacou-se como nunca o ensino presencial, procurando mudar a natureza do principal serviço prestado pela Universidade à
sociedade maranhense. Tudo isso para adequar-se sem contestação a um orçamento mínimo, e, sem a presencialidade da
comunidade nos campi da UFMA, tentar silenciar as vozes dissonantes desse projeto e a própria dinâmica da Academia.

A APRUMA desenvolveu uma robusta campanha de defesa da Universidade contra esse projeto que, na avaliação do Sindicato era
ainda uma forma de implantar os ataques previstos no malfadado programa Future-se, ainda que esse nem tenha tramitado no
Congresso, como forma de sinalizar a Bolsonaro sua adesão vassala à destruição da Universidade.

A campanha, que contou com peças circulando nas mais diversas mídias no Maranhão, contou com ampla adesão social, fato que
incomodou a gestão superior da UFMA que, pasme-se, entrou na Justiça contra as peças que chamavam à defesa da Universidade e

Além das ruas, a defesa da Educação contra a destruição bolsonarista teve de
seguir dentro da própria Universidade, contra uma administração alinhada

denunciavam a situação. O pedido de censura pretendia obrigar o Sindicato a retirar
"das redes sociais, internet, outdoors, traseiras de ônibus, ou qualquer outro meio de
divulgação" aquilo que considerava "falsas informações sobre as resoluções que
regulamentam o uso de metodologias de ensino à distância e de ensino híbrido, e em
especial, de que se está querendo acabar com o ensino presencial, sob pena de
multa diária em caso de descumprimento". A Administração pedia ainda que a APRUMA
se abstivesse de divulgar por qualquer meio "falsas informações" sobre as resoluções
acerca desses temas, ainda que as normativas que baseiam toda a Campanha tivessem
como objeto o enfraquecimento inequívoco do ensino presencial.

O pedido de retirada imediata (tutela de urgência) do material do Sindicato em defesa do
ensino presencial não logrou êxito na Justiça, onde a ação ainda tramita. Em resposta, a
Justiça Federal apontou que os dizeres das publicações questionadas não ofendem
diretamente princípios constitucionais e que, nesse contexto, "a eventual concessão
da liminar requerida é que seria em si uma ofensa a direito fundamental".

A APRUMA seguirá vigilante na defesa de nossa Universidade, patrimônio da sociedade
maranhense e brasileira ao final, conclamando toda a comunidade intra e extramuros a
seguir firme na defesa da UFMA contra qualquer tipo de ataque, sem se intimidar com as
mordaças que tentam lhe impor os inimigos da Educação Pública, estejam em que postos
estiverem. Sigamos avante e vigilantes.



Mobilização pelo Reajuste Salarial Emergencial
Depois de oito anos de descaso, desrespeito e congelamento de
salários, finalmente foi retomada, no novo Governo, a negociação
com os trabalhadores do serviço público para reposição das
perdas salariais sofridas durante todos esses anos, situação que,
segundo o Fonasefe (Fórum Nacional de Entidades do Serviço
Público Federal, do qual o Andes faz parte), "é agravada ainda por
uma inflação acumulada de 27%, que resulta em perdas salariais
de mais de 60% para muitas categorias de trabalhadores e
trabalhadoras do serviço público".

No caso dos docentes, o Andes Sindicato Nacional disponibilizou
ferramenta com a qual é possível calcular as perdas: a calculadora
pode ser consultada através do site da Apruma (veja exemplo ao
final deste texto). Para a categoria, o 41º Congresso do Andes,
realizado agora em fevereiro, aprovou a luta em torno da
recomposição de 27% das perdas acumuladas, índice que vem
sendo defendido pelo Sindicato em todas as instâncias, além
de diversos itens da pauta de reivindicações, como a revogação de
instrumentos que ataquem os servidores (veja ao lado).

NEGOCIAÇÃO
Não apenas foi instalada a Mesa Nacional de Negociação
Permanente – MNNP, como já ocorreu reunião entre as
representações dos servidores e o governo federal, que entregou,
por escrito, proposta tratando do reajuste emergencial para este
ano de 2023.

Entretanto, essa proposta para o reajuste emergencial imediato
foi considerada tímida, não cumprindo com o objetivo de
minimizar tantas perdas desse período: diferente do que vinha
sendo tratado antes da instalação da MNNP, o índice oficialmente
proposto foi de 7,8% de reajuste a partir de 1º de março de 2023
sobre os salários, mais reajuste de 43,6% sobre o auxílio-
alimentação, valor que seria retirado da rubrica de recomposição
salarial, quando, esta sim é a que principalmente precisa ser
fortalecida - a tentativa de manejo do reajuste para o auxílio-
alimentação, por outro lado, mostra que há espaço para negociar a
efetiva recomposição salarial emergencial reivindicada, diferente
do que foi agora apresentado. Essa proposta de 7,8% vem sendo
rejeitada pelas entidades, e essa deve ser a resposta levada à
MNNP em reunião dia 28 de fevereiro, da qual o Andes e a Apruma
também participam. 

Além das negociações no ministério da Gestão e da Inovação em
Serviços Públicos (MGI), com as reuniões com a ministra Esther
Dweck, haverá, no início de março, reunião no Andes com as
seções sindicais, para tratar, além desta pauta, de outros itens de
reivindicação da categoria segundo deliberados no 41º Congresso
do Andes, como a luta pela imediata revogação de decretos,
instruções normativas e portarias que atacam os direitos dos
servidores.

A APRUMA também já tem agendada no início de março
Assembleia para discutir a Campanha Salarial: consulte Edital

no nosso site e confirme participação.

Para a professora Rivânia Moura, presidenta do Andes, tanto na
questão do reajuste quanto nos demais itens reivindicatórios, é
essencial a participação da base para que se avance na efetiva
valorização e respeito aos servidores. "Sem mobilização não tem
negociação", lembrou ela.

Os ataques ao serviço público sob Bolsonaro
consubstanciaram-se ainda num  conjunto de normas,
decretos, portarias, instruções normativas que perverteram o
sentido da lei e ignoraram princípios constitucionais, dando
trabalho aos departamentos jurídicos dos sindicatos na defesa
dos  trabalhadores.

Exemplo disso foi a completa distorção da interpretação
acerca da contagem dos interstícios da progressão
docente, que jogou professores na incerteza e os fizeram
recorrer por diversas vezes ao Sindicato para assegurar o
básico.

A questão da distribuição de servidores também passou a
ser tratada ao arrepio da lei que rege o funcionalismo, apenas
para ficar em dois exemplos. Também nunca é demais
lembrar o empenho com que tamanha destruição contou
por parte de gestores que preferiram baixar a cabeça ao
bolsonarismo (mesmo diante de interpretações tão claras)
que seguir o que determina a lei.

Diante desse quadro deliberado de insegurança jurídica, a
atuação também tem de seguir firme. Além da Assessoria
já sempre disponibilizada pelo Sindicato Nacional e pelas

seções sindicais, é preciso uma resposta unificada da
categoria, reivindicando a imediata revogação de todo

esse entulho autoritário.

Tratativas nesse sentido já se iniciaram, e foi assim que agora
em fevereiro representações de servidores, o Andes entre elas,
estiveram com o secretário de Gestão de Pessoas e Relações
de Trabalho, Sérgio Mendonça, para cobrar a revogação da
portaria 10.723/2022, que trata da redistribuição de cargos
efetivos na Administração Pública Federal. Foi sinalizado que o
governo deve encaminhar uma proposta de minuta que retire
empecilhos para que servidores e servidoras possam fazer a
redistribuição.

O Congresso do Andes, por sua vez, indicou o fortalecimento
da luta pela revogação de todos esses instrumentos de ataque
e assim, dando encaminhamento às deliberações do
Congresso, acontece em março reunião do Setor das
Instituições Federais (Ifes), para tratar dessa questão, que deve
contar com o acompanhamento de toda a categoria.

Além da resposta unificada a esse tema, como vem sendo
trabalhado, lembramos que a Diretoria da Apruma e a
Assessoria Jurídica do Sindicato estão, como sempre
estiveram, a postos para receber todos os docentes que se
sentirem prejudicados na interpretação da lei, ou no uso
de instrumentos infralegais que os prejudiquem,
continuando a lançar mão de todas as medidas que se
fizerem necessárias para a garantia de direitos.

Foi estando juntos que resistimos até aqui, e assim
seguiremos, até que nos livremos de todo o entulho

autoritário inserido no corpo do Estado Brasileiro
pelo bolsonarismo.

"Além da recomposição salarial de urgência, estamos
também nesse processo com diversas outras pautas
que incluem a revogação de decretos, normativas e

portarias do governo Bolsonaro que atingiram
frontalmente o serviço público e os servidores e as

servidoras. A revogação desses instrumentos  aponta
para que possamos, de fato, valorizar o serviço

público federal”, destaca a presidenta do Andes



em dezembro a Assembleia realizada apontou pela
desfiliação, a ser defendida durante o Congresso do Andes.

Durante o Debate de novembro na Seção Sindical, além
dos expositores defenderem seus posicionamentos pela
permanência e pela saída da central, a categoria se
manifestou. A professora Ilse Gomes, por exemplo,
elencou posicionamentos da central que não apenas
incomodaram a categoria docente como tornavam
"bastante incômoda" a filiação de nosso sindicato à
CSP-Conlutas. Para ela, há um descompasso entre a
concepção e a prática no âmbito da central. "A
concepção é interessante de unificação dos
movimentos sindical e popular, mas a prática está em
defasagem com essa concepção. A central não
assumiu posições extremamente importantes que
municiassem a nossa classe para o momento que
vivemos hoje. Quando houve o golpe, em 2016, que
precisava ser denunciado, isso foi negado, como é até
hoje. Isso fragilizou a intervenção da classe
trabalhadora. Isso também no ponto de vista
internacional, com as posições da Central sobre Cuba
e Venezuela. Isso é prática sindical. Também em São
Luís, a Central se dirigiu por uma concepção política
que fragilizou a APRUMA, diariamente cobrada por
essas posições. A pressão pela desfiliação tem sido
cada vez maior. Precisamos que seja priorizado o
combate ao fascismo. Uma central que não defende
isso como prioridade, e sim o combate ao PT, isso é um
equívoco político de prática sindical".

Também foi aprovado o plano de Lutas e o Regimento
Eleitoral para a nova gestão do Sindicato

Aconteceu, de 6 a 10 de fevereiro deste ano na capital do
Acre, o 41º Congresso do ANDES-SN, que aprovou o Plano
Geral de Lutas do Sindicato para o período e os planos
específicos dos setores. Nos destaques, a desfiliação do
Andes da CSP-Conlutas, tema que já vinha sendo
trabalhado pela categoria docente.

Neste ponto, vale lembrar o percurso feito até chegar a
essa decisão. Assembleias de base, debates, Conad,
congressos anteriores, enfim, o tema foi tratado em todas
as instâncias consultivas e deliberativas da categoria. O
Congresso anterior, por exemplo, remeteu o assunto a ser
discutido em um Conad específico.

Dessa forma, a Carta de Brasília, fruto do 14º Conad
Extraordinário do Andes, apontou a desfiliação, a ser
decidida neste 41º Congresso.

No âmbito da APRUMA, apenas para lembrar eventos
mais recentes, foi realizado Debate com essa pauta
(permanência ou não na central) em novembro último e 

41º Congresso do Andes decide por desfiliação
da csp-conlutas

PLANO DE LUTAS
Além da decisão pela saída da CSP-Conlutas, o 41º Congresso definiu as
prioridades de nossa luta para este momento, como a imediata
recomposição salarial (que, como visto à página anterior, vem sendo
tratada com o novo governo e as entidades representativas dos
trabalhadores do setor público como Andes, Fonasefe, Sinasefe, entre outros
- nos sites do Andes e da APRUMA é possível consultar a calculadora que
aponta nossas perdas salariais acumuladas), "o desafio para revogar as
contrarreformas, a limitação do teto dos gastos sociais, o processo de
privatização da Educação em curso, a reforma do ensino médio, o
REUNI digital, a exoneração do(a)s interventores(as) nas IES - o que fere
de morte a democracia e autonomia universitárias", como consta na
Carta de Rio Branco, documento histórico e oficial do Congresso. Também
foi aprovada ajuda humanitária aos  Yanomami.

ELEIÇÕES NO ANDES
Foi ainda aprovado o Regimento Eleitoral que regerá esse processo de
escolha da nova diretoria. Apresentaram-se os representantes das quatro
chapas inscritas que concorrerão nas eleições, que acontecem nos dias 10 e
11 de maio: acompanhe os sites e redes da Apruma e do Andes
regularmente, que trarão todos os detalhes do pleito e PARTICIPE.

Nas imagens acima, momentos do Congresso, com mais de 600
participantes, e de membros da delegação da APRUMA.

FUNPRESP
Prossegue o assédio aos docentes pela adesão ao
Funpresp, uma marca do ataque à previdência dos
trabalhadores do setor público.

Tome Nota
Por diversas vezes, o Andes e a Apruma já alertaram para a não
obrigatoriedade de adesão, ao contrário do que faz parecer a propaganda
oficial direcionada aos trabalhadores, especialmente pelos departamentos
de pessoal dos órgãos e instituições. Esse alerta também chama atenção
aos prejuízos causados através dessa forma de privatização de nosso futuro.
Esse assunto deve voltar a ser tratado durante a Jornada de Aposentados
que o Andes realiza agora em março.
A Apruma segue orientando aos docentes que, se necessário, conversem
com nossa Assessoria Jurídica antes de qualquer decisão definitiva sobre o
tema. 
A Assessoria segue atendendo às quartas-feiras no Bacanga, ou durante as
visitas da Apruma aos campi do continente, estando disponível também
em outros horários quando necessário. Para agendar seu atendimento,
basta procurar a Secretaria da Apruma, através de nossos canais, em
especial pelo WhatsApp 98 9 8844 0401.



apruma promove histórica jornada na ufma 
1ª MOSTRA ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E CULTURAL "A UNIVERSIDADE PÚBLICA NO COTIDIANO MARANHENSE"

LEVOU A SOCIEDADE PARA DENTRO DA UNIVERSIDADE COMO FORMA DE DEMONSTRAR SUA IMPORTÂNCIA E
A NECESSIDADE DE SE DEFENDER ESSE PATRIMÔNIO DE TODOS

Difícil descrever o que foi o dia 15 de setembro de 2022 na UFMA. No Campus do
Bacanga, onde aconteceu grande parte da 1ª Mostra Artística, Científica e Cultural
promovida pelo Sindicato, um sem-número de atividades provocou uma ocupação
de suas instalações pelo povo. Estudantes da Casa, docentes, comunitários,
docentes e estudantes de escolas públicas, enfim, centenas de pessoas
participaram de uma atividade de resistência que testemunhou a importância da
instituição para o povo maranhense. 

Enquanto a Administração Superior relutava em retomar as atividades presenciais
na Universidade quando as condições assim permitiam após, finalmente, o
avanço da vacinação, e sem se esforçar para adoção de protocolos que
permitissem um nível de normalidade mínima e, além, aproveitando-se da
situação para fragilizar a prestação presencial do Ensino, o esforço de todos e
todas envolvidos assegurou essa importante ocupação feita pelo povo, com
mostra científica, apresentações artísticas, exposições fotográficas, mais uma
edição da Feira da Resex Tauá-Mirim, palestras, oficinas, terapias, debates,
vacinação, lançamento de livros, homenagens, e tantas outras ações que, como
dissemos, é praticamente impossível dimensionar.

Entretanto, a 1ª Mostra A Universidade Pública no Cotidiano Maranhense 
 foi, praticamente, uma catarse de todo o esforço depreendido ao longo do
ano no sentido de defender a Universidade contra seu esvaziamento, o
corte de recursos, o enfraquecimento das atividades presenciais de rotina,
e toda a sorte de ataques obscurantistas que infelizmente contaram com a
conivência de sua administração.

Muitas foram, nesse tempo, as aulas públicas com atividades culturais, os
debates presenciais e virtuais, visitas aos campi, e tantas outras atividades
(também representadas nas imagens que ilustram esta página) que
testemunharam todo o esforço empreendido nesta luta. Sigamos vigilantes
pois, com a final mudança de ventos advinda de nossas lutas dentro e fora
de nossos muros, aqueles que até há pouco se dobravam aos inimigos da
Educação voltarão a se apresentar como seus arautos defensores. Não
passarão. Para isso temos exemplos como o do professor Luizão, o Doutor
Quilombola, homenageado in memoriam ao final da Mostra, a nos apontar
os caminhos da resistência.



Tome Nota

JUROS
Também seguimos na luta, junto com a Auditoria Cidadã da Dívida, pela imediata redução dos juros como forma de promover o
crescimento sustentável sem sacrifício, especialmente, de nosso povo pobre e com o arrocho de nossa classe, para com isso
alimentar o mercado financeiro. Que o Banco Central volte a dar satisfações ao povo brasileiro e que rompamos com essa face
perversa do fascismo de mercado. Redução dos Juros da Dívida JÁ.
Para se ter uma ideia, somente ano passado o pagamento de juros da dívida consumiu quase metade do orçamento público (46,3%),
e essa questão precisa ser investigada.
Tramita na Câmara Federal proposta de redução dos juros e você pode participar votando SIM na enquete oficial do site da Casa
sobre o PLP 104/2022 para limitar os juros no Brasil. Divulgue esta luta usando #LimiteDosJurosJá e #CondorcoTotalmente nas suas
redes sociais em apoio ao PLP 104.

PUBLICAÇÕES
Estão disponíveis no site do Andes um conjunto de publicações de diversos temas de pesquisa e luta engajada para auxiliar os
docentes e a sociedade nas reflexões e resistências em assuntos como militarização da educação, progressão docente, agrotóxicos,
bolsonarismo, nossa concepção para a educação superior e outros temas, além de todas as edições da revista Universidade e
Sociedade. Tudo a um clique. Baixe no site do andes.org.br.

MEIO AMBIENTE
Além de seguir como firme apoiadora das comunidades tradicionais, como por exemplo, parceira da Feira da Resex de Tauá-Mirim, a
APRUMA conclama nossa categoria a acompanhar as tratativas em torno do novo Plano Diretor de São Luís, para que represente os
anseios da população, e não de especuladores e poluidores. 
Atividades nesse sentido vêm sendo desenvolvidas por quem defende o direito à cidade, como a Aula Pública ocorrida agora em fevereiro
sobre essa questão, e que contou com a participação ativa da APRUMA, de sua diretoria e de sua base.
Acompanhe esta luta em nossos canais.

Assembleia Docente autoriza Apruma a
negociar compra de imóvel

Assembleia Geral realizada de forma virtual pela Apruma em janeiro 
 último autorizou a atual diretoria da Seção Sindical a envidar esforços
para aquisição de imóvel próprio. Por unanimidade, foi aprovada a
autorização para que a direção providencie aquisição de imobiliário de
acordo com a possibilidade orçamentária do Sindicato; que se busque
ainda uma proximidade física com o Campus do Bacanga e também que 
 se mantenha em funcionamento as atuais instalações da Apruma
naquela unidade da UFMA: há anos a Apruma paga regularmente o
aluguel das salas onde funciona sua Sede Administrativa, de modo que
não há cessão de patrimônio público e o espaço é ocupado de forma
legal.

A aquisição de imóvel próprio é uma demanda antiga da categoria. Ela
aparece, por exemplo, na Assembleia Docente em setembro de 2018 que
decidiu devolver o terreno da antiga Sede Náutica à UFMA, dada a
impossibilidade de posse e propriedade definitiva do terreno e da
dificuldade que foi se acumulando para sua manutenção. Nesse 

 momento é fortalecida a intenção da aquisição de imóvel próprio para o Sindicato.

Durante a Assembleia deste janeiro, o professor Antonio Gonçalves lembrou a memória do professor Renato Patrício, falecido em 2017, “que
sempre acalentou esse sonho (de uma sede própria)”.

A Assembleia quis saber sobre as limitações para aquisição de imóvel numa área tombada, como a apontada preferencialmente para a compra da
sede (Centro de São Luís, dada a proximidade com o Bacanga). Guilherme Zagallo, da Assessoria Jurídica da APRUMA, detalhou questões
quanto a imóveis tombados na área do Centro Histórico. Ele apontou que há diferentes níveis de proteção (tombamento) que levam em conta, por
exemplo, a época da construção original do imóvel. A Assembleia questionou em razão da possível necessidade de reformas e adaptações num
imóvel antigo para garantir acessibilidade em seus espaços. Zagallo explicou que, nessas situações, toda reforma deve ser autorizada
previamente pelo órgão competente – no caso o Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. “Não é impeditivo para que haja
reforma ou adaptação de acordo com as orientações do órgão", explicou.

Com a anuência da base, essa é uma questão que agora se apresenta como prioritária para a atual gestão da APRUMA.

não esqueça: eleições andes dias 10 e 11 de maio. acompanhe nos nossos canais de informação.


