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2021, o ano em que nos
reencontramos nas ruas.
2021 o ano em que, após participarmos intensamente da pressão ao
governo federal pela vacinação que nos era negada, conseguimos, aos
poucos, ir retomando nossos espaços físicos de trabalho e de lutas. Foi
assim que, articulada e unificadamente, vencemos uma batalha que de
longe parecia impossível aos servidores públicos: barramos a reforma
administrativa , depois de mais de quatro meses ininterruptos em ruas,
aeroportos, corredores do Congresso Nacional, redes sociais e mesmo na
TV, como fez a APRUMA, com exibição de campanha em horário nobre.

Com isso, ganhamos um tempo precioso, jogando a tramitação dessa
reforma para este ano, em que, com mais pressão, deputados e senadores
poderão estar receosos em ceder ao "apelo" das emendas parlamentares ao
arriscar suas eleições e reeleições ao defenderem uma contrarreforma que
é sabidamente a destruição do serviço público brasileiro: se aprovada, a
reforma administrativa atingirá toda a sociedade - de modo mais trágico,
os que mais precisam dos serviços, e também quem atende a população
de modo mais direto - como é o caso dos trabalhadores da Educação.
Além
da
luta
contra
a
reforma
administrativa, 2021 também foi marcado
pelos atos contra a permanência de
Bolsonaro na presidência da República. A
retomada das ruas com estas manifestações
ajudaram a denunciar o governo da
necropolítica ao mundo, e mostraram força,
organização e unidade, apontando ainda
que é possível seguir protocolos em
atividades dessa natureza.
2021, com todos os seus obstáculos, mostrou
o caminho: combater com afinco e em
unidade os que nos perseguem, retomarmos
as ruas em uma nova configuração,
ocuparmos
os
espaços
das
redes
e
fortalecermos nossas organizações, como a
base da APRUMA vem fazendo ao longo de
sua História.
Para este ano, seguiremos firmes no
propósito de derrotar as contrarreformas,
lutar contra esse governo e suas medidas
que nos atacam, fortalecer os serviços e a
Educação Pública, e resguardarmos nossa
Universidade de contrarreformas que têm
como objetivo prepará-la para um ensino
meramente instrumental voltado para o
mercado, e não para a Educação capaz de
contribuir para a emancipação dos sujeitos.
Avancemos!

Nesta página, momentos de atos contra a PEC 32 e pelo
#ForaBolsonaro.
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Derrotar as contrarreformas também na ufma
Conjunto de alterações nas normativas sem participação e envolvimento efetivos da
comunidade acadêmica enfraquecem caráter público da Universidade
Uma luta intensificada no último ano, e que deve ser fortalecida ao longo
de 2022 é a defesa efetiva da UFMA contra os avanços das
contrarreformas na Educação, que podem minar por dentro seu caráter
efetivamente público.
Como exemplo, a luta contra a alteração do Estatuto da UFMA sem
diálogo com a comunidade. A Apruma conseguiu juridicamente
cancelar a primeira reunião na qual a proposta seria colocada em
votação no Conselho Universitário sem que tivesse tempo para ser
discutida na comunidade acadêmica. A luta política nos campi, centros,
coordenações e departamentos criou uma grande resistência que foi
capaz de impedir ataques à UFMA pública e democrática: foi retirado do
texto final a caracterização da instituição como entidade de direito
privado e o poder do Reitor de invalidar decisões das instâncias
colegiadas. Essa luta deve prosseguir em defesa permanente do caráter
público da instituição.

Outras alterações merecem observação cuidadosa e já começaram a ser discutidas pelo movimento docente, como a tentativa de
instituição de um novo projeto de EaD na UFMA e o Plano de Desenvolvimento Institucional ( PDI ), cujos debates começaram a ser
feitos pela APRUMA com a comunidade e que devem se aprofundar ao longo deste ano.
Mesmo a propalada criação de nova federal no Estado já resultou em debates acalorados dentro da UFMA, como durante Assembleia
realizada pela APRUMA, com boa participação da comunidade, que já manifestou que não permitirá ser deixada de lado das
discussões, que afetam a vida de docentes, discentes e técnicos, especialmente nos campi da região Sul do Maranhão.
Estes temas devem movimentar a pauta local do movimento docente nos próximos meses; e este ano já começou com as mobilizações
pelo retorno seguro às atividades presenciais (até hoje a Administração Superior não apresentou plano consistente neste sentido): a
Assembleia realizada dia 13 de janeiro (foto acima) contou com grande participação da comunidade através dos canais virtuais da
APRUMA (o conteúdo da Assembleia é importante também para compreender o novo momento da pandemia de Covid19 neste
começo do ano, e pode ser acessado no Canal da Apruma no YouTube).

Esta edição do APRUMA INFORMA é
especialmente dedicada a todos aqueles
e aquelas que se foram no último ano,
deixando entre nós exemplo de
determinação, luta e dignidade.
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Em 2021, ainda persistindo a dificuldade de aproximação física, a APRUMA
desenvolveu uma campanha para se fazer presente não apenas entre seus filiados e
filadas, mas para aproximar também aqueles e aquelas que ainda não estão
inseridos/as na nossa jornada que, além de ser pautada em muita luta, é, também,
uma história de afetos . Assim surgiu o ABRAÇÃO, campanha através da qual
convidamos todos e todas docentes a estarem juntos conosco, na defesa da vida,
da Educação Pública, dos direitos sociais, na luta contra as desigualdades. Venha
fazer parte e convide também seus colegas de departamento a construírem nosso
sindicato. Conheça e faça parte desta História: HÁ BRAÇOS E AFETOS NA LUTA.

ATENÇÃO!
Mantenha todos os seus contatos atualizados na
APRUMA como forma de garantir o recebimento de
nossos materiais e informes.
Atualize dados como: local de lotação, e-mails
(particular e institucional), telefone/WhasApp, endereço
residencial (para onde eventualmente são enviados
materiais de campanhas desenvolvidas pelo Sindicato).
É fácil e rápido: acesse nosso site e na opção "FALE
COM" envie seus dados.
Este é um ano em que precisamos estar próximos e
bem informados, e esta é uma forma segura de manter
contato com a APRUMA!

Um ano em que fortalecemos nossa luta

unificada

Em nossa última edição impressa, há um ano, convocamos:
"Imunizar-se para preservar vidas, derrubar Bolsonaro e a
reforma administrativa". Nossa categoria atendeu ao chamado, e,
como já dissemos, pudemos voltar às ruas com um pouco mais
de segurança assim que o momento permitiu.

Mas não apenas os docentes: trabalhadores, estudantes e demais
segmentos da sociedade juntaram-se de modo unificado nas
diversas mobilizações que fizemos.
De modo organizado, as entidades de luta dos trabalhadores
perceberam a importância do momento, e assim passamos a
agir de modo mais coordenado, e não apenas em nossas lutas,
como já demonstramos em nossa primeira página, mas também
em nossa solidariedade de classe - como no primeiro de maio
do Trabalhador e no final do ano, com nossas campanhas de
solidariedade unificadas, quando foi possível, distribuir
alimentos e produtos de higiene em bairros de São Luís.
Foi com unidade que, além de realizarmos nossas assembleias
de base e nos aproximarmos, ainda que virtualmente, dos
docentes dos diversos campi, realizamos também assembleias e
plenárias unificadas para tratar da defesa contra os ataques que
nos são desferidos, não apenas dentro da Universidade, com

ações conjuntas da nossa comunidade, mas também nas
reuniões deliberativas (plenárias e assembleias) e debates
conjuntos com outras categorias, com movimentos populares etc.
Também exemplo dessa ação unificada foi a realização da
campanha de denúncia "Ditadura Nunca Mais".
Este ano a campanha que denuncia didaticamente o período da
ditadura e o golpe civil-militar de 1964 foi organizado por uma
série de organizações parceiras, possibilitando assim maior
visibilidade dessa ação de memória que tem o objetivo de
contribuir para que a História não seja esquecida nem repetida.
Nesta página, alguns momentos destas ações conjuntas, que
devem se intensificar ao longo do ano não apenas no Estado, mas
também no país, como na organização, pelas entidades que
compõem o FONASEFE de uma greve unificada contra as perdas
salariais, contra a PEC32 (reforma administrativa) e pela defesa do
serviço público.
O FONASEFE, Fórum Nacional de Entidades do Serviço Público
Federal, é a instância que, ao lado do ANDES foi essencial na luta
contra a reforma administrativa – luta que segue este ano.

FORTALECER O SINDICATO
"ESPERANÇAR É CONSTRUIR,
ESPERANÇAR É NÃO DESISTIR"!

"É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo
esperançar; porque tem gente que tem esperança do
verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é
esperança, é espera. Esperançar é se levantar,
esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar
é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é
juntar-se com outros para fazer de outro modo…"

Em tempos tão delicados, manter a esperança não apenas é necessário, mas um
imperativo, segundo Paulo Freire.

Paulo Freire

Manter a luta e a chama acesas, "ir atrás" e "levar adiante", são tarefas cotidianas dos
lutadores e lutadoras que constroem nosso Sindicato, quer estejam em sala de aula
ou aposentados.
Seguindo essa construção coletiva, procurando cumprir as determinações
estatutárias aprovadas pela categoria, sem, contudo, ignorar o tempo atual, a gestão
2020-2022 da APRUMA consultou a base sobre o processo sucessório que se
aproximava, colocando ainda para análise calendário que permitia cumprir o
Regimento. Em Assembleia, aprovou-se a proposição, que deveria, ainda, ser
cumprida sem descuidar da segurança sanitária que os tempos exigem.
Dessa maneira, formada a Comissão Eleitoral, buscou-se uma forma de realizar as
eleições utilizando os meios permitidos pela tecnologia para cumprir a tarefa com a
transparência necessária ao processo e que fosse capaz de assegurar, mesmo à
distância, a participação de todos e de todas.
As eleições ocorreram com tranquilidade levando-se em consideração os tempos
atuais, utilizando-se de sistema semelhante ao adotado pelo Andes quando da
escolha da atual diretoria. Além do modo virtual, alguns docentes compareceram à
Sede Administrativa da Apruma para participar.
Dessa forma, a base atendeu ao chamado à participação, que não deixou a desejar se
comparada às eleições já ocorridas de modo presencial. A Diretoria e o Conselho de
Representantes eleitos no fim do ano tomaram posse e agora seguem com o desafio
de fazer frente às lutas que se apresentam, boa parte delas já citadas neste boletim.
A gestão "Tempo de Esperançar na Luta", que
representa ainda significativa renovação do
movimento docente na UFMA, tem também o
desafio de honrar a história de luta do Sindicato,
bem como o nome pelo qual se apresenta e, ainda,
o desafio de "juntar-se com outros para fazer de
outro modo", como registrou Paulo Freire.
Nas imagens que ilustram esta página, momentos do
processo eleitoral (e da posse da nova gestão), Abaixo. a
composição da Diretoria e do Conselho de
Representantes.
Para alimentar a esperança, registros de reencontros que esperamos serem mais frequentes este ano - como
o aniversário de 43 anos da APRUMA: o evento pôde
finalmente reunir os docentes, sendo realizado no final
de 2021 graças ao avanço da vacinação e também, àquela altura, à não presença da
variante Ômicron do coronavírus - o que hoje, diferentemente, nos impõe construirmos
juntos alternativas para voltar a ocupar as ruas e a Universidade.
APRUMA
GESTÃO “TEMPO DE ESPERANÇAR NA LUTA” (2022-2024)
DIRETORIA EXECUTIVA:
CENTRO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE (CCBS)
Andrea Lucia Almeida Carvalho / Odontologia
Presidente: Bartolomeu Rodrigues Mendonça
Andréa Cristina Oliveira Silva / Enfermagem
Vice-presidente: Marizélia Rodrigues Costa Ribeiro
Lívia da Conceição Costa Zaqueu / Ed. Física
Secretária-Geral: Ilse Gomes Silva
Luciana Batalha Sena / Enfermagem
Primeira Secretária: Francisca Socorro N Taveira
Maria do Carmo Lacerda Barbosa / Medicina I
Diretor Adm-Financeira: Ruan Didier Bruzaca Almeida Maria do Socorro S.Pinheiro / Oceanografia
Primeira Tesoureira: Marise Marçalina de Castro Silva Rosa
COLÉGIO UNIVERSITÁRIO
Diretor de Interiorização: Luiz Eduardo Neves dos Santos
Carolina da Silva Portela
Adjunta de Interiorização: Ana Paula Ribeiro de Sousa
Edna Selma David Silva
Relações Sindicais e Populares: Saulo Barros da Costa
Raimundo Inácio Souza Araújo
Diretor Acadêmico, Cultural e Social: Fernando Pedro Dias
Diretor de Dignidade Humana: Antônio Rafael da Silva
CAMPUS II – IMPERATRIZ
Aramys Silva dos Reis
CONSELHO DE REPRESENTANTES
CAMPUS III – BACABAL
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA (CCET)
Diana Costa Diniz
Domício Magalhães Maciel / Depto de Matemática
CAMPUS IV – CHAPADINHA
Érico Oliveira Junqueira Ayres / Depto Desenho Técnico
Cláudio Gonçalves da Silva 9.
Nestor Everton Mendes Filho / Química

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS (CCH)
Arleth Santos Borges /Sociologia e Antropologia
Denise Bessa Leda /Psicologia
Josenildo de Jesus Pereira /História
José Murilo Moraes dos Santos /Artes
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (CCSo)
Angelo Rodrigo Bianchini /Educação II
Danielle de Queiroz Soares / Economia
Davi Alysson da Cruz Andrade /Turismo e Hotelaria
Leoneide Maria Brito Martins / Biblioteconomia
Mariana Cavalcanti Braz Berger /Serviço Social

A APRUMA
homenageia os
aposentados e
aposentadas pela
passagem de seu dia,
24 de janeiro.

Agradecemos o exemplo de todos e
todas vocês em defender tudo o
que conquistamos até aqui, em
nossa luta contínua e que os têm

CAMPUS V – PINHEIRO
Elisangela Sousa de Araújo

por referência como guardiões da

CAMPUS VI – CODÓ
Fabiana Pereira Correia

Educação Pública e da

CAMPUS VII – S. BERNARDO
Sylvana Kelly Marques da Silva

Democracia.

CAMPUS VIII – GRAJAÚ
Neusani Oliveira Ives Felix 13.

Obrigado por nos inspirarem a
seguir nesta batalha.

CAMPUS IX – BALSAS
Edson Nunes Costa Paura
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