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A participação agora
vai decidir o futuro
As mobilizações nacionais em defesa da educação que fizemos nos dias 15 e 30 de maio conquistaram simpatia
simpatiaeeapoio
apoiopolítico
político
contra
contra
os os
cortes
cortes
de
de verbas
verbas
da da
educação
educação
e da
e da
ciência.
ciência.
Mas
Mas
o governo
o governo segue
segue
jogando
jogando
a opinião
a opinião
pública
pública
contra
contra
a Univera Universidade,
sidade,
e precisamos
e precisamos
encontrar
encontrar
formas
formas
criativas
criativasmostrar
de
de mostrar
o valor
o valor
de nosso
de nosso
trabalho
trabalho
parapara
a soa
sociedade.
ciedade.
A iniciativa
A iniciativa
dada
UFSC
UFSC
NA
naPRAÇA,
Praça, sábado,
dia 8 de junho, merece a participação massiva dos
docentes.
Outra mobilização importante é a Greve Geral
contra essa Reforma da Previdência, que destrói
o sistema de Seguridade Social assegurado na
Constituição, convocada pelas centrais sindicais
para a sexta-feira, dia 14 de junho. O Conselho
de Representantes da Apufsc aprovou a realização de Assembleia Geral Extraordinária na segunda-feira, dia 10 de junho, paradecidir se a Apufsc
adere ou não à Greve Geral.
Para nos atualizar sobre a tramitação do projeto da Reforma da Previdência será realizada
uma nova Palestra com Luciano Fazio, consultor
do Dieese, no dia 12 de junho.
Tão importante quanto participar dessas lutas
é encontrar os melhores meios para enfrentá-las.
A categoria decidiu, na Assembleia Geral de abril
último, pela filiação a uma entidade sindical nacional, cujo desdobramento agora será a escolha
sobre as duas opções possíveis: Andes ou Proifes.
Este boletim é o primeiro dos quatro especiais dedicados ao tema.
Além dele, a Apufsc também promove um Debate entre os presidentes do Andes e do Proifes
na quarta-feira dia 5 de junho, que ficará gravado
em vídeo para consulta em nosso site.
Não deixe de participar neste momento sensível para a construção do futuro de nossa entidade e da defesa da Universidade, da Ciência e da
Previdência Pública.

05/06 - Debate com Andes e Proifes

Conheça mais sobre as entidades para decidir em relação à
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BOLETIM MURAL NO CELULAR
O Boletim da Apufsc agora é mural e fica afixado, como
este aqui, nos centros de ensino da UFSC, em Florianópolis e
nos campi do interior. É uma forma de manter a comunicação
com os professores e com a comunidade universitária, a um
custo menor e de forma mais eficiente. Para ler este boletim
no seu celular, basta acessar o site da Apufsc ou escanear
este QR Code. Os artigos de opinião, que neste boletim estão
resumidos, podem ser lidos na íntegra na web. Boa leitura!

OPINIÃO

A necessidade do convívio e os
modelos de organização sindical

PROIFES-Federação - Não

A Apufsc promove um debate entre os presidentes do Andes, Antonio Gonçalves, e do
Proifes, Nilton Brandão, às 14h30, no auditório
do CSE. É uma oportunidade de ouvir as
propostas de cada entidade e também de tirar
dúvidas com os dirigentes. O evento será transmitido ao vivo no site da Apufsc e para as sedes
de Araranguá , Blumenau e Curitibanos. Em
Joinville, será na sala dos conselhos U245. Além
disso, o debate ficará disponível no site.

08/06 - UFSC na Praça

A Associação de Pós-Graduandos (APG) fará
no dia 8 de junho o evento “UFSC na Praça”,
com o intuito de mostrar à comunidade as
atividades de pesquisa e extensão da universidade. A Apufsc apoia a iniciativa e vai contribuir para que professores e alunos possam
expor seus projetos.

10/06 - Assembleia Geral Extraordinária

A Apufsc vai realizar no dia 10 de junho (segunda-feira) uma Assembleia Geral Extraordinária
para debater e encaminhar a votação online que
vai decidir pela adesão ou não à Greve Geral de
um dia convocada pelas centrais sindicais do
País para 14 de junho contra os cortes no orçamento das universidades e contra o projeto de
Reforma de Previdência encaminhado ao Congresso pelo governo. A AGE será no auditório do
Espaço Físico Integrado (EFI), com primeira convocação às 8h30.
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12/06 - Palestra sobre a Previdência

A convite da Apufsc, o especialista em previdência Luciano Fazio fará uma palestra no dia 12 de
junho sobre as mudanças propostas pelo governo Bolsonaro nas regras de aposentadoria. A
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) está
em tramitação no Congresso e pode ser colocada em votação na Câmara até julho. Se essa
reforma passar, servidores públicos terão de trabalhar mais e contribuir mais para se aposentar.
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15h, nono
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Por Valmir Oleas e Wilson Erbs
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