Com Previdência e Unimed, 2020
vai pesar no bolso dos professores

Desconto no salário dos docentes mais velhos pode passar de R$ 8 mil no ano que vem
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CARTA DA DIRETORIA

Em 2020,
resistir ou perecer

Se 2019 foi um período de ataques verbais,
ameaças e provocações aos docentes e à universidade pública, em 2020 elas podem se concretizar
em medidas ainda mais concretas se não houver
consciência, união, desprendimento e disposição
ao engajamento coletivo, que serão necessários à
resistência. Enfrentamos um governo assumidamente hostil ao pensamento crítico, à cultura, à
ciência, à tolerância e à diversidade, que por isso
mesmo vê a universidade como um território inimigo e seus professores como obstáculos ao triunfo de um senso comum conservador, autoritário e
fundamentalista.
A isso se soma uma política de encolhimento do
Estado e destruição dos serviços públicos, em que
o ataque ao funcionalismo se tornou pauta preferencial do governo, que este ano já nos tomou
parte das aposentadorias. No próximo, pretende
avançar sobre nossa estabilidade e nossos salários,
ao mesmo tempo em que mantém os verdadeiros
privilégios de militares, juízes, procuradores e policiais. A PEC emergencial autoriza cortar 25% dos
salários, a reforma administrativa aniquila carreiras e o orçamento de 2020 prevê cortes de até 40%
para as universidades e as agências de fomento.
Os desafios que enfrentamos exigem muita firmeza do Sindicato e da categoria, mas também
criatividade para encontrarmos novas formas de
luta e habilidade para as articulações políticas necessárias com outras categorias e setores mais amplos da sociedade, na defesa do serviço público, da
educação e da democracia.
Mas se 2019 foi o ano em que a Apufsc retomou
sua tradição de lutas, com assembleias históricas,
mobilizações importantes e a eleição do Conselho de
Representantes mais amplo de sempre, 2020 há de
ser o de retomar a sua plena força, com a adesão dos
professores que ainda não se associaram e a conclusão do processo de filiação a uma entidade sindical
nacional, com a assembleia que fará a opção já marcada para 24 de março. Juntos, vamos resistir.
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NOTAS E CONCEITOS
Andes ou Proifes: votação sobre a
filiação nacional será no dia 24/03

A Apufsc-Sindical vai realizar no dia 24
de março de 2020 uma Assembleia Geral
Extraordinária para decidir a qual entidade
nacional deve se filiar: Andes ou Proifes. O
debate em torno da filiação começou no início
de 2019 e culminou com uma votação em
que os docentes decidiram que o sindicato,
hoje autônomo, deve estar vinculado a uma
entidade com atuação nacional. A data da
assembleia foi aprovada pelo Conselho de
Representantes.

Por que Capes e CNPq
não devem se fundir

Entidades científicas e pesquisadores lutam
para que agências sigam independentes

Apufsc terá calendário com aquarelas
pintadas por professores

Aquarelas pintadas por 14 professores da
UFSC vão ilustrar o calendário de 2020 da
Apufsc-Sindical. As obras de arte têm em
comum elementos da natureza e a leveza
típica da técnica milenar. Os calendários
estarão disponíveis ainda em dezembro nas
secretarias dos departamentos, sedes da
Apufsc e também podem ser reservados pelo
e-mail imprensa@apufsc.org.br.

Maestria: conhecimento não se aposenta
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Com a reforma da previdência, o desconto subirá para R$
3.036,53, ou seja, 14,79% do sa-
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Eduardo Moreira diz que
reforma é uma armadilha
para os mais pobres.
Confira:

A Apufsc lançou, junto com o novo site do
sindicato, o Maestria Apufsc, uma série
de vídeos com palestras de professores
aposentados da UFSC sobre temas que
marcaram sua trajetória acadêmica. Os
primeiros, já disponíveis no site, foram
gravados com os professores Dulce Penna,
Alberto Cupani, Nilson Lage e Marco da
Ros. O programa é o primeiro lançamento
da TV Apufsc, com o objetivo de valorizar o
conhecimento de docentes que dedicaram
décadas das suas vidas à universidade
pública.

Funcionamento da Apufsc nas férias

A Apufsc-Sindical estará em recesso entre os
dias 23 de dezembro e 3 de janeiro, quando
as atividades serão retomadas na Sede
Max & Flora — incluindo plantão jurídico e
atendimento de informática aos professores.
A Sede Campus e as sedes do interior
voltam a atuar no mês de fevereiro. Todos
os horários de funcionamento podem ser
encontrados no site do sindicato.

Fique informado: receba notícias
diárias da Apufsc pelo WhatsApp

A Apufsc oferece um serviço de notícias diário
via WhatsApp para manter os professores
informados sobre decisões do poder público
que afetam a universidade e a carreira
docente. Produções do Setor de Imprensa
da Apufsc, informes do sindicato e matérias
selecionadas da mídia são encaminhadas
todos os dias úteis, inclusive durante as férias
na UFSC. Para receber, adicione aos seus
contatos o número (48) 99692-3113 e envie
uma mensagem solicitando sua inclusão.
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