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Nossa luta não parou. Novas
formas tiveram de ser construídas.
Na segunda quinzena de março de 2020 pareceu que
tudo parou . Pelo menos da forma que conhecíamos até
então. O atendimento na sede Administrativa da Apruma
foi suspenso presencialmente desde então, e uma longa
luta pela vida começou a ser travada, em todos os níveis:
nos Conselhos Superiores da Universidade, o
acompanhamento constante e a luta coletiva para que
normas e resoluções se adaptassem às medidas sanitárias
que passaram a fazer parte de nossas vidas, bem como a
luta para que a assistência estudantil, a vida de docentes,
discentes, técnicos e terceirizados fossem priorizadas. Uma
equipe altamente competente encarregou-se de elaborar
documentos sanitários com sugestões à UFMA para serem
incorporados nas resoluções sobre o tema. Também um
protocolo de biossegurança foi construído pela mesma
equipe, e submetido à categoria em Plenária virtual da
Apruma - e que pode ser consultado em nosso site.
Outra mostra de que nunca estivemos parados, ao
contrário, buscamos nos adaptar às novas formas de luta,
foi a atuação dos Grupos de Trabalho da Apruma neste
período: o GTPAUA (Política Agrária, Urbana e Ambiental),
por exemplo, realizou diversas sessões nas quais discutiu
temas que não podem ser aguardados, como a questão do
saneamento ambiental, as lutas pelos territórios das
comunidades tradicionais, entre outros; o GT de
Comunicação e Arte (GTCA), ainda em fase de
organização, elaborou diversas campanhas em defesa dos
serviços públicos, que foram veiculadas em diversos
veículos de mídia pelo Estado, bem como em outdoors,
busdoors em São Luís, rádios comunitárias etc.
Seguiremos em 2021 na luta contra toda sorte de ataques
que têm sido feitos durante a pandemia, para mostrar a
importância da ciência, da educação e da saúde públicas!

UM ANO QUE TERMINOU DO JEITO QUE COMEÇOU:
COM MUITA LUTA
Engana-se quem pensa que em tempos de pandemia do
novo coronavírus, o Sindicato ficou parado por estar com suas
portas fechadas.
Desde os primeiros momentos de 2020, não tivemos sossego
na defesa do que nos é mais caro: não apenas nossos direitos e
o direito de nossa população a uma educação pública,
gratuita, laica e de qualidade em todos os seus níveis, mas,
inclusive, na defesa de nossas próprias vidas.
Foi assim como, ainda em janeiro, tivemos de nos mobilizar
contra a Medida Provisória com a qual Bolsonaro pretendia
intervir diretamente na escolha dos dirigentes das instituições
federais de ensino superior, numa afronta clara à Constituição.
A Medida Provisória 914 caducou, mas o governo insiste em
indicar dirigentes que não foram eleitos pelas comunidades
universitárias do país, procurando formar um "partido
bolsonarista" dentro das universidades, enfraquecendo a
própria ciência, com indicação, por exemplo, de defensores do
criacionismo. São mais de duas dezenas de intervenções em
universidades e institutos federais - inclusive na UFMA, com o
vice-reitor não tendo sido o mais votado, como denunciado
pela Apruma. A última universidade a sofrer este ataque foi a
Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, cuja
nomeada foi a segunda indicada na lista tríplice. O Andes
Sindicato Nacional e suas seções sindicais vêm se mobilizando,
juntamente com os demais segmentos da comunidade
científica, na defesa da democracia dentro das universidades.

SEMPRE PRESENTES!
Num ano muito difícil, nunca esqueceremos dos nossos.
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TERESINHA DE JESUS NOGUEIRA FRIAS
JANEIRO 2020
LUIZ ALVES FERREIRA LUIZÃO
MARÇO 2020
ANTÔNIO CARLOS SILVA ROSA
ABRIL 2020
EDUARDO DAMÁSIO
ABRIL 2020
LUIZ PAZZINI ROBERTO DE SOUZA
ABRIL 2020
RAIMUNDA CARVALHO ZAGALLO
ABRIL 2020
RAIMUNDO ALEXANDRINO DE SOUSA LIMA
ABRIL 2020
ROBERTO FERNANDES
ABRIL 2020
PEDRO SÍRIO
ABRIL 2020
ZEZICO GUAJAJARA
ABRIL 2020
ANA IZABEL BARROS ROCHA
MAIO 2020
ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA MARTINS
MAIO 2020
ANTÔNIO NILO DA COSTA FILHO
MAIO 2020
RUBEM RODRIGUES FERRO
JUNHO 2020
ROMMEL ANIBAL NUNES CASTRO
JULHO 2020
DOM PEDRO CASALDÁLIGA
AGOSTO 2020
MARIA COELI GALVÃO PEDROSA
AGOSTO 2020
SÁLVIO DINO JESUS DE CASTRO E COSTA
AGOSTO 2020
MARIA DO SOCORRO CARVALHO SCHALCHER
SETEMBRO 2020
TEREZINHA VIEIRA DA SILVA GODINHO
SETEMBRO 2020
MANOEL RAMOS COSTA FILHO
OUTUBRO 2020
JOÃO LUCAS PANTOJA DE SOUZA
DEZEMBRO 2020
LACY BESSA LEDA
DEZEMBRO 2020
MAGNOLIA DE SOUSA BANDEIRA DE MELO
DEZEMBRO 2020
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Um ano em que tivemos de nos
reinventar
O "fechamento geral" provocado
pela pandemia da Covid19 nos
obrigou a ficar em casa e a nos
acostumar com o distanciamento
social para salvar vidas, ainda que
os ataques aos trabalhadores, à
ciência e à Educação Pública, em
vez de cessar, aprofundaram-se.
Com isso tudo, tivemos de nos
manter firmes e acionar outros
meios de nos mobilizar.
Entre as novas formas de agir, a
realização de debates online,
plenárias, encontros e mesmo
assembleias virtuais.
Para as sessões chamadas de
#AprumaDebate, que contaram
com centenas de participantes em

diversos encontros realizados pela
Internet, tivemos como convidados
professores/as, pesquisadores/as e
militantes em diversas áreas, de várias
partes do país. Todo o material continua
disponível nos canais da Apruma no
Facebook e no YouTube.
Além dos debates, nos quais foram
tratados temas como as condições
psicológicas impostas pela pandemia a
trabalhadores da ativa e aposentados; a
situação do Colégio Universitário e dos
campi da UFMA no continente; a
Jornada Universitária pela Reforma
Agrária; teletrabalho; pesquisas em prol
da vida em meio à Covid19
desenvolvidas no âmbito da UFMA,
entre tantas outras abordagens, tivemos
ainda momentos que aliaram cultura e
solidariedade, como a realização da
festa junina virtual da Apruma.

Solidariedade, aliás, é
a palavra de ordem
para este momento:
Nesse aspecto, a Apruma
e sua base não deixaram
por menos. Dessa forma,
estudantes da UFMA foram alvo de ações necessárias
para enfrentar a pandemia, com doações às
residências universitárias. Também incentivamos
participação em campanhas, junto com os docentes,
em apoio às comunidades do entorno do Campus do
Bacanga, e mais: chamando a todos e todas para
também agirem, apoiando quem já estava fazendo
algo, como o Solar Cultural da Terra Maria Firmina
dos Reis, do MST, que acolheu as pessoas que
necessitavam de alimentos e que transitam em
torno do Centro de São Luís.
Também doamos centenas de equipamentos de
proteção para os trabalhadores da linha de frente
contra a Covid19, distribuídos às secretarias de Saúde
do Estado, de São Luís, de Imperatriz, e do Hospital
Universitário da UFMA.
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Diante de tantas lutas, também
tivemos vitórias
Se é certo que entrou para a História o ano em que
o mundo foi dominado por uma pandemia como
não se via há mais de século, certo também que
nele devem ficar inscritas não somente nossa luta
por sobrevivência, mas também as conquistas
obtidas num cenário tão adverso.
Como exemplo, temos conseguido, em meio a tudo
isso, demonstrar para a população a i mportância
que o serviço público tem na vida de todos e de
todas . A defesa do Sistema Único de Saúde, por
exemplo, em franco ataque em meio à pandemia,
ganhou adesão de boa parte da população nas
redes contra a tentativa de privatização das
Unidades Básicas de Saúde planejada por Bolsonaro
e Paulo Guedes. "O SUS fica, ele não" foi nosso mote
que ajudou a mobilizar as redes e impôs mais um
dos recuos a que esse governo foi submetido desde
que ascendeu ao poder.
A própria defesa da Universidade Pública, com
autonomia para escolher seus dirigentes e com
orçamento digno para atender a população é
uma luta perene, e que vem abrindo importantes
espaços, com indicações positivas a nosso favor,
como as ações que questionam tais intervenções e
que tramitam na mais alta corte do país.
O Fundo de Financiamento da Educação Básica,
Fundeb, também foi alvo de uma importante
vitória, acompanhada de perto pelo nosso
movimento docente. Conseguimos transformá-lo
numa política pública permanente e com muita
mobilização nas redes junto aos parlamentares
evitamos que recursos públicos do Fundo fossem
destinados às escolas privadas e confessionais. Uma
vitória monumental, consagrada pela promulgação
da PEC do Fundeb e pela sanção da lei que a
regulamenta, com muita pressão, no final do ano.
Também a organização do movimento docente,
adaptada aos novos tempos sem, contudo, abrir
mão da participação ativa de sua base .
Foi dessa forma que o Andes Sindicato Nacional, por
exemplo, foi fortalecido em diversos aspectos ao
longo do ano. Em uma dessas dimensões, o
Sindicato Nacional não apenas conseguiu elaborar,
coletivamente, através da realização de diversos
fóruns virtuais, uma forma de votação para escolha
de sua nova diretoria que resguardasse princípios
como participação efetiva de sua base de filiados
mas também, no atual contexto, representasse
segurança sanitária de todos os envolvidos e
envolvidas no processo. Assim, com as eleições
definidas em fóruns de base, desde a prorrogação
do mandato da diretoria anterior até a votação
telepresencial, foi possível, mesmo em meio à
pandemia, assegurar a participação. O processo
eleitoral contou ainda com a realização de diversos
debates entre as chapas, produzidos tanto pela
Comissão Eleitoral Central quanto pelas seções
sindicais, como o feito pela Apruma. Vale ressaltar
ainda a disponibilidade das chapas neste processo,
demonstrando, acima de tudo, a legitimidade do
Andes Sindicato Nacional e sua importância no
atual contexto de lutas.

Outros acontecimentos que demonstram a
legitimidade do Sindicato na categoria
docente em todo o país foram as
transformações de Associações Docentes em
Seções Sindicais do Andes:
O Siduema, que representa os docentes da
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
transformou-se em Seção Sindical no início
de 2020 e, antes mesmo do anúncio de sua adesão, destacam-se as
contribuições da Apruma nesse processo de agregação da categoria no
Estado e no país. No caso do Sinduema, a Apruma vem se empenhando
no apoio para a construção desta unidade.
Em dezembro, foi a vez de o Sindicato dos Docentes das
Universidades Federais do Ceará (ADUFC) consultar sua base sobre o
retorno ao Andes Sindicato Nacional. A Apruma saudou a iniciativa do
Adufc. 438 docentes disseram SIM à unidade da categoria; 300 votaram
contra o retorno, havendo ainda uma abstenção e um voto em branco.
O resultado foi referendado em Assembleia Geral após realização do
plebiscito. Em janeiro, decisão judicial determinou que o Proifes deixasse
de usar a logomarca do Adufc em seu site e que parasse de cobrar
mensalidade desta seção sindical do Andes.
A unidade também foi demonstrada em nível local. No Sindeducação ,
a Chapa 2, composta de militantes da docência da rede municipal de São
Luís, foi saudada por diversos sindicatos e movimentos sociais, entre eles
a Apruma, pela vitória para estar à frente do Sindicato de 2020 a 2024.

Estas são apenas algumas
mostras de que a resistência
de nossa classe, mesmo em
meio a tantas dificuldades,
avança, com unidade e com
solidariedade, tão
necessárias ante os desafios
que temos pela frente.

SOU
PROFESSOR(A)
e defendo os(as)
profissionais da
saúde
Valorize quem defende a vida!
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imunizar-se para
preservar nossas vidas,
derrubar bolsonaro e a PEC 32,
da reforma administrativa

O dia 17 de janeiro de 2021 entrou para a
História como mais um dia em que a
ciência enfrentou e venceu o
obscurantismo. Nessa data, Mônica
Calazans, mulher negra, enfermeira e
servidora pública, foi a primeira brasileira
em solo nacional a receber a primeira dose
da CoronaVac, imunizante fabricado pelo
Instituto Butantã em parceria com o
laboratório chinês Sinovac que, horas antes,
recebera aprovação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso
emergencial no Brasil, juntamente com o
imunizante da AstraZeneca, que deverá ser
fabricado no país pela Fiocruz em parceria
com a universidade de Oxford.
Em que pese a disputa política entre o
governador de São Paulo, João Dória, e Jair
Bolsonaro, a conquista da vacina uma
vitória do serviço público brasileiro, que
teve de, além do trabalho árduo para
produção e aprovação dos imunizantes,
lutar contra o negacionismo apregoado
pelo presidente, aliados e seguidores.
A luta deve seguir para que a vacina
chegue a toda a população que dela puder
fazer uso, pois somente assim poderemos
retomar nossas rotinas e seguir na luta para
defender a vida e não permitir que o drama
vivido no Amazonas se espalhe pelo
restante do país, com a profusão de mortes
por falta de oxigênio e demais insumos.
Neste começo de ano, quando
ultrapassamos a triste marca de mais de
210 mil mortes por Covid19, é essencial
reconhecermos a importância deste
momento proporcionado pelo serviço
público: devemos seguir em sua defesa,
num momento que, mesmo com
pandemia, não cessam ataques como a
proposta de reforma administrativa:
durante a Plenária Online realizada pela
Apruma em outubro, o advogado Glaydson
Rodrigues, membro da Assessoria Jurídica
da Apruma, detalhou pontos nocivos da
Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
32, ponto de partida dessa reforma, que
prejudica tanto atuais quanto futuros
servidores (veja ao lado).

Com uma atuação que prima pela
destruição de conquistas sociais
elementares, fica evidente que esse
governo não se sustenta e que cabe
à nossa classe luta constante até
sua derrocada final. Nesta página,
algumas demonstrações das
batalhas que enfrentaremos este
ano, para as quais devemos estar
juntos, fortalecendo o sindicato
para a luta coletiva!

A proposta de reforma Administrativa
inscrita no cenário de outras que igualmente visam a retirada de direitos,
como a previdenciária, a trabalhista e a imposição do teto de investimentos
no setor público por vinte anos (estas duas últimas aprovadas sob o governo
não eleito de Michel Temer). O discurso sempre usado nesses ataques é o de
redução de gastos, ao passo que metade do orçamento público é corroído
pelo pagamento de juros da dívida pública, nunca auditada como manda a
Constituição Federal.

Prevê, com a PEC 32, a desconstitucionalização dos temas relativos ao
serviço público (o mesmo foi tentado em relação aos temas previdenciários
por Bolsonaro e Guedes, mas este ataque não conseguiu se efetivar) – o que
facilita aprovar leis (e mesmo decretos) de modo mais ágil para atacar
direitos; a reforma afeta os conceitos de carreira no serviço público, o que
atinge também os atuais servidores.
A estabilidade também fica comprometida. Somente fariam jus a ela as ditas
carreiras de estado – que, a deduzir das limitações impostas, seria um grupo
bastante reduzido.
A reforma também possibilita redução de jornada e remuneração, altera
disposições sobre adicionais de tempo de serviço e mais uma vez ataca
aposentadoria dos servidores e acaba com promoção por tempo de serviço.
Para os atuais servidores, também fica mais fácil a demissão, já que não se
dará apenas por decisão transitada em julgado, com possibilidade de alterar
disposições atuais sobre a questão dos processos administrativos.
A extinção de cargos, caso aprovada a PEC 32, poderá ocorrer via decreto
presidencial, não mais por lei, como previsto hoje na Constituição. Passaria a
ser um poder delegado ao presidente, numa concentração exacerbada.
Ataques à ciência e educação continuam
Não bastassem os ataques ao conjunto do funcionalismo, a educação, ciência e
tecnologia públicas seguem como alvo de um governo tocado por uma pauta
fundamentalista e conservadora. Exemplo disso é a exigência pretendida para
que professores da Rede EBTT - na qual se inserem os docentes do Colégio
Universitário - registrem frequência por meio eletrônico. Embora vendida como
medida moralizadora, ela parte do pressuposto que o trabalho docente limitase à sala de aula, desconsiderando planejamento, e atividades de pesquisa e
extensão. Aceitá-la significaria abrir as portas para que futuramente seja
estendida a toda Universidade.
Progressão Docente
Além dos ataques vindos do Planalto, em âmbito local temos de lutar para que
o entendimento reducionista de direitos emanado de Brasília não seja levado a
ferro e fogo pela Administração Superior. Nesse sentido, uma de nossas lutas
segue para que a UFMA reconheça o óbvio, alterado por uma interpretação
apequenada do interstício para a progressão: dessa forma, seguimos
batalhando em todos os campos para que os docentes não sejam prejudicados
por uma interpretação do marco temporal para progressões e promoções
diferente do que consta na Lei, que diz que a contagem do tempo começa com
data de consolidação dos requisitos (cumprimento do interstício), e não apenas
a partir da data em que eles foram meramente declarados cumpridos pela
Comissão de Avaliação. O assunto já é objeto de ação judicial da Apruma, e
quem se sentir prejudicado também pode procurar o Sindicato.
Para resistir a estes enfrentamento e tantos outros que nos assaltam dia-adia, fortaleçamos nossa luta: filie-se à APRUMA!
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