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Aspuv estreia 
novidades 

no setor de 
divulgação

Seção sindical lança ra-
diojornal e novo logoti-
po. Foi criado ainda, no 
site da Aspuv um espaço 
para a publicação artigos 
de opinião dos sindicali-

zados da entidade.

Diretoria da Aspuv 
busca aproximação 
com sindicalizados 

de Florestal e Rio 
Paranaíba

O objetivo é entender 
melhor as demandas lo-
cais. Atualmente, os dois 
campi somam cerca de 

100 sindicalizados.

www.facebook.com/aspuv @aspuv

54 anos da Aspuv: 
Trajetória da seção sindical é marcada pela defesa dos direitos da 

categoria docente e da educação pública de qualidade

fotos: arquivo da Aspuv
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Chegamos aos 54 anos e, 
longe do descanso, torna-

-se ainda mais necessário unifi-
car a categoria para nos fortale-
cermos e encararmos os muitos 
desafios que temos pela frente. 
A terceirização e a reforma tra-
balhista já foram aprovadas, o 
governo pretende a qualquer 
custo passar pelo congresso a re-
forma da previdência ainda nes-
te segundo semestre. O Plano de 
Desligamento Voluntária (PDV) 
iniciado pelas empresas públicas, 
em breve, atingirá os servidores 
do executivo.

Cabe relembrar que a Emenda 
Constitucional do teto dos gastos 
públicos (PEC/55) terá maior im-
pacto na saúde e educação a par-
tir de 2018, áreas que já sofreram 
cortes significativos, e que a partir 
do próximo ano terão que desen-
volver suas ações com os mesmos 
recursos do orçamento de 2016. 
Para ciência e tecnologia, a re-
dução orçamentária será de 40% 
em 2018, e, se mantida essa pro-
jeção, a comunidade científica 
anunciou que haverá colapso na 
ciência nacional. Os valores que o 
governo quer repassar para C&T 
representam um terço do orça-
mento do setor em 2010 e menos 
da metade do orçamento de 2005. 
Como reflexo, redução no finan-
ciamento de pesquisas e cortes 
das bolsas.

As ações em cursos são formas 
de desapropriação dos direitos 
sociais e que atingem a todos nós 
trabalhadores e, especialmente, 
os brasileiros mais pobres. Dian-
te desse cenário, como enfatiza 
o geógrafo David Harvey (2015, 
p.69), não podemos perder de vis-

ta que “essas desapropriações es-
tão sendo cada vez mais gerencia-
das sob o disfarce de uma política 
virtuosa de austeridade suposta-
mente necessária para restaurar 
um capitalismo em crise para 
uma situação de equilíbrio”.

Na Aspuv, continuamos pro-
pondo discussões sobre esses 
temas, o Grupo de Trabalho da 
Previdência promoveu vários en-
contros e aulas públicas nos três 
campi da UFV, assim como a fren-
te de mobilização organizou atos 
públicos em parcerias com os 
demais sindicatos. Infelizmente, 
mobilizar está sendo uma tare-
fa árdua. Tentamos sem sucesso 
aderir a duas paralisações nacio-
nais chamadas pelo Andes - Sin-
dicato Nacional, contudo não ti-
vemos quoruns.

No primeiro semestre deste 
ano, promovemos várias ativida-
des: o Quintal Solidário- Feira de 
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Economia Solidária e Agricultura 
Familiar, realizado semanalmen-
te, consolidou-se como evento da 
comunidade acadêmica e de Vi-
çosa; atividades culturais; a Festa 
Junina, a Festa pelo Dia do Traba-
lhador e debates sobre temas re-
lacionados à mulher e ao racismo.

Chegamos à segunda edição 
do Jornal da Aspuv, que junto a 
outros canais de comunicação, 
busca estreitar o diálogo com o 
sindicalizado. Semanalmente 
enviamos o Boletim por e-mail, 
o site foi reformulado e, neste 
segundo semestre, lançamos o 
programa de rádio da Aspuv, que 
inicialmente é veiculado quinze-
nalmente pela Rádio Universitá-
ria. Também apresentamos nosso 
novo logotipo, escolhido em con-
curso, que torna a identidade vi-
sual da Aspuv mais moderna e em 
sintonia com as demais ações do 
setor de divulgação.

foto: arquivo da Aspuv
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Aspuv busca aproximação com docentes de Florestal e Rio 
Paranaíba

Foram realizados debates, reuniões e atendimentos nos campi. Também estão previstas 
mudanças na sede da Aspuv das duas cidades

Ao longo dos últimos 
meses, a Aspuv está 

investindo em uma política 
de aproximação com os pro-
fessores sindicalizados locais 
dos campi de Florestal e Rio 
Paranaíba.  O objetivo é en-
tender melhor as demandas 
locais, para traçar ações que 
contemplem as suas neces-
sidades e expectativas. No 
primeiro semestre, as duas 
cidades receberam uma aula 
pública sobre o projeto de re-
forma da Previdência, visitas da 
diretoria e atendimentos pre-
senciais da assessoria jurídica 
da Aspuv.

Segundo a presidente da se-
ção sindical, Sylvia Franceschi-
ni, a ideia é dar as condições 
para que os campi recebam os 
mesmos tipos de atividades já 
realizados em Viçosa: “a gente 
precisa avançar mais. Essa sen-
sação do pertencimento à en-
tidade é extremamente impor-
tante, quer seja do professor de 
Viçosa, quer seja do de Rio Para-
naíba e Florestal”, disse.

Confira, a seguir, mais sobre 
as ações realizadas nas cidades:

Florestal

A Aspuv conta, atualmente, 
com 86 docentes sindicalizados 
em Florestal. Para melhor aten-
dê-los, a sede da entidade está 
passando por um processo de 
revitalização. Em maio, foram 
instaladas grades de proteção, 
atendendo à solicitação de fi-

liados. Nos próximos meses, as 
obras de infraestrutura devem 
continuar com melhorias no 
piso e na área externa. 

Ainda no campus, a seção 
sindical montou uma comissão 
composta por seis professores.  
O objetivo é que o grupo seja um 
canal direto de comunicação 
entre os docentes de Florestal e 
a diretoria. Ele vai atuar identifi-
cando as demandas locais, para 
depois levá-las ao conhecimen-
to da Aspuv, além de incentivar 
os demais professores a partici-
par das atividades promovidas 
pela entidade.

A Aspuv também vem bus-
cando parcerias com empresas 
da cidade, que garantam des-
contos e benefício aos filiados. 
A primeira foi fechada em junho 
com um consultório de odonto-
logia e já está valendo.

Rio Paranaíba

Catorze docentes do cam-
pus da UFV de Rio Paranaíba 
são sindicalizados. Para dar 

mais visibilidade ao sindi-
cato e garantir uma maior 
aproximação dele com os 
já filiados, a Aspuv aposta 
na instalação de uma sede 
dentro do campus. A sede 
atual fica na cidade, o que, 
na avaliação da presidente, 
deixa mais difícil o contato 
com os docentes. 

A diretoria já solicitou à 
Pró-Reitoria de Adminis-
tração da UFV e à diretoria 

do campus um espaço para 
a implantação. Pediu ainda uma 
sala onde a seção sindical pos-
sa funcionar provisoriamente 
até a finalização da área defini-
tivo.“Um espaço perto do cam-
po de futebol para que a Aspuv 
construa a sua sede social com 
um espaço para a socialização 
dos professores. Nós vamos es-
tar próximos de onde os pro-
fessores estão. Se tivermos uma 
sala dentro do campus, isso vai 
facilitar muito a comunicação, a 
aproximação e até a motivação 
dos professores para se sindica-
lizarem. Nós acreditamos que 
tem tudo para dar certo”, afir-
mou a presidente da Aspuv.

Sede da Aspuv em Florestal

Parte da equipe da Aspuv em dia de 
trabalho, em Rio Paranaíba.
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Aspuv completa 54 anos com história marcada pela defesa dos direitos dos professores e da educação pública de qualidade
Entidade é uma das pioneiras no país enquanto representante da classe docente. Ao longo de toda sua história, teve papel fundamental em mobilizações e conquistas para os professores. 

Veja aqui um pouco mais sobre essa trajetória de lutas.

Primeiro de junho de 1963. 
Durante uma assembleia 

com 55 professores, nascia a en-
tão Associação dos Professores 
da Universidade Rural do Estado 
de Minas Gerais (Apuremg), hoje 
Aspuv. Segunda associação de 
docentes do país, uma das cria-
doras do Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de En-
sino Superior (Andes-SN), mais 
antiga entidade representativa 
da UFV em atividade, a seção 
sindical manteve, ao longo de to-
dos esses anos, papel fundamen-
tal na conquista e manutenção 
de direitos da categoria, além de 
atuação destacada em mobiliza-
ções em defesa da educação pú-
blica de qualidade.

Entre as primeiras pautas de 
reivindicação da então Apuremg, 
cabe destacar a busca por me-
lhores condições de trabalho e 
por maior assistência à categoria 
docente. Documentos da época 
mostram que a associação, ain-
da em 1963, tentou diálogo junto 
ao governo do estado, na tenta-
tiva de obter aumento salarial 
aos professores. Também nessa 
década, foram debatidos os cri-
térios para a distribuição e cons-
trução de casas para os docentes, 
além de criada uma cooperativa 
de consumo para os associados.

A esse período, remete ainda 
a luta em busca da federalização 
da universidade. Primeiro, um 
grupo de professores aderiu à 
pauta diante de sucessivos pro-
blemas financeiros vividos pela 
instituição. Pouco depois, a asso-
ciação assumiu a campanha com 
a criação de uma “Comissão de 
Federalização” e discussões em 

assembleias. Finalmente, em ju-
lho de 1969, a instituição deixou 
de ser vinculada ao Estado de 
Minas Gerais para ser a Univer-
sidade Federal de Viçosa. Pouco 
depois, a Apuremg passou a ser 
chamada Associação de Profes-
sores da Universidade Federal de 
Viçosa, cuja sigla, Aspuv, a enti-
dade carrega até hoje.

A década de 1970, período de 
intensa repressão política devi-
do à Ditadura Militar, foi marca-
da pela expansão da UFV e pe-
las mobilizações por conquistas 
para os docentes, como questões 
relativas a férias, abonos e insa-
lubridade no ambiente de traba-
lho. Também remete a esses anos 
a luta travada com o objetivo de 
criar um fundo de complemen-
tação das aposentadorias. Dessa 
negociação, nasceu o Instituto 
UFV de Seguridade Social (Agros) 
em 1981.

A Aspuv foi ainda uma das 
participantes do congresso, que, 

em 1981, criou a Associação 
Nacional dos Docentes do 
Ensino Superior. A entidade virou 
Sindicato Nacional em 1988, após 
o fim da Ditadura Militar, em um 
congresso com a participação 
de três associados de Viçosa. 
Seguindo o movimento, a 
Aspuv também se sindicalizou, 
em 1990, tornando-se assim a 
Seção Sindical dos Docentes da 
Universidade Federal de Viçosa 
ou Aspuv S. Sindical.

De 1990 em diante, a Aspuv 
teve presença marcante em mo-
bilizações, atos e greves. Desta-
cam-se as lutas em busca da rees-
truturação da carreira docente, 
melhores condições de trabalho 
e remunerações, como aumento 
do salário-base e incorporações 
de gratificações

Confira a seguir depoimentos 
de professores que têm sua tra-
jetória marcada na história da 
Aspuv e contribuição decisiva na 
construção da entidade.

As informações contidas nesta reportagem foram coletadas em documentos oficiais da Aspuv. São eles: Regimento Interno da Aspuv, livro 
“Aspuv: dois períodos de sua história” e atas de assembleias. 

Assembleia Geral da Aspuv em 1985

foto: arquivo da Aspuv
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Aspuv completa 54 anos com história marcada pela defesa dos direitos dos professores e da educação pública de qualidade
Entidade é uma das pioneiras no país enquanto representante da classe docente. Ao longo de toda sua história, teve papel fundamental em mobilizações e conquistas para os professores. 

Veja aqui um pouco mais sobre essa trajetória de lutas.

Aspuv participa de ato público em Brasília, em 1995

foto: arquivo da Aspuv

foto: arquivo da Aspuv

Ata de criação da Apuremg

“Não me parece justo defen-
der os direitos da categoria do-
cente em detrimento dos direi-
tos de outros setores da classe 
trabalhadora. Defender uma 
Educação Pública, de Quali-
dade, Gratuita, Laica e Social-
mente Referenciada estende-se 
para além da defesa de direitos 
intrínsecos à categoria docente.

Nesse momento de crise polí-
tico/econômica, à classe traba-
lhadora cabe contribuir apon-
tando caminhos que impeçam 
a perda de direitos conquista-
dos, inclusive a custo de vidas 
de trabalhadores. E mais: lutar 
para resgatar o que foi perdido.
Nossa luta esteve, está e sempre 
estará pautada na defesa da de-
mocracia e, na conjuntura atual, 
no restabelecimento do Estado 
Democrático de Direito. 

É necessário dialogar com a 
nova geração, para compreen-
der suas ânsias, angústias e de-
sejos. Os tempos mudam, mas 
a diretoria da Aspuv deve esti-
mular esse diálogo sempre. Meu 
recado a cada docente: ‘Vem pra 
luta’. ”

Edilton Barcellos – professor 
do Departamento de Quími-

ca; ex-presidente da Aspuv 
(1994-1996)

“Em 1º de junho de 1963, jun-
tamente com outros professo-
res, assinei a ata de criação da 
Apuremg.

A associação, desde sua fun-
dação, participou de movimen-
tos reivindicatórios em prol de 
seus associados: o problema 
mais sério que tínhamos naque-
la época era a questão salarial. 
Salários baixos e atrasos nos pa-

“Sou filiado à Aspuv desde 
que entrei na UFV em 1976, por-
que entendo que todo trabalha-
dor deve ser filiado ao seu sindi-
cato, participar de suas ações e, 
consequentemente, beneficiar-
-se de suas conquistas. Penso 
que não é correto o integrante de 
uma categoria usufruir das con-
quistas do sindicato sem dar a 
sua contribuição na luta. Nestes 
quarenta e um anos, posso dizer 
que a Aspuv tem correspondido 
às minhas expectativas.”

Tancredo Almada Cruz – 
professor aposentado, atual-
mente membro do Conselho 

Deliberativo

gamentos de quatro, cinco e até 
oito meses.

Em fins dos anos 70 e início 
dos 80, o Brasil vivia uma época 
de muita repressão: a Universi-
dade refletia a realidade nacio-
nal. Pouca liberdade, nenhuma 
discussão. Nesse período, nossa 
associação teve papel funda-
mental na história da UFV. Con-
seguimos, através de debates 
e muitas reuniões, mudar um 

pouco os rumos de nossa uni-
versidade.

Acredito que ao longo dos 54 
anos de existência, a Aspuv e 
os seus dirigentes podem olhar 
para trás com o orgulho do de-
ver cumprido.”

Lúcia Maffia – professora apo-
sentada, primeira mulher presi-

dente da Aspuv (1983-1984)
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Assessoria jurídica faz 
balanço das ações neste 

primeiro semestre
O início de 2017 foi de muitos 

processos na assessoria jurídica 
da Aspuv. Destacam-se ações 
individuais relacionadas ao re-
cebimento de adicional de insa-
lubridade retroativo, verbas re-
conhecidas na via administrativa 
e conversão de férias-prêmio em 
pecúnia para professores que se 
aposentaram sem usufruir deste 
benefício. Vale ainda ressaltar vi-
tórias contra os planos de saúde.

A assessoria jurídica interpôs 
também três ações coletivas em 
nome da Aspuv. A primeira visa 
suspender o desconto relacio-
nado ao auxílio creche no con-
tracheque dos sindicalizados, 
além de solicitar o ressarcimen-
to do valor já deduzido. No en-
tendimento da assessoria, esse 
desconto é indevido, uma vez 
que é dever do poder público 
garantir a educação infantil às 
crianças de até cinco anos. A se-
gunda busca o reconhecimento 
da aposentadoria especial para 
integrantes da carreira do Ensi-
no Básico Técnico e Tecnológi-
co (EBTT), que, em algum mo-
mento de sua carreira docente, 
se afastaram para participarem 
de programa de pós-graduação 
stricto sensu (mais informações 
na página ao lado). Já a última 
pede o pagamento referente 
ao Reconhecimento de Sabe-
res e Competências (RSC) para 
os aposentados da carreira do 
EBTT, que se aposentaram com 
direito à paridade.

A assessoria ressalta a im-
portância de os sindicalizados 
procurarem o setor, para buscar 
uma atuação preventiva na de-
fesa de seus direitos. 

Fonte: Agência Brasil e Câm
ara dos D

eputados
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DIVULGAÇÃO

A assessoria jurídica da As-
puv interpôs uma ação coletiva 
relacionada à aposentadoria dos 
professores integrantes da car-
reira do Ensino Básico Técnico e 
Tecnológico (EBTT), que, no caso 
da Aspuv, inclui sindicalizados do 
Coluni e do campus de Florestal. 
O objetivo é o reconhecimento do 
período de afastamento para pro-
gramas de mestrado e doutorado 
como de efetivo exercício.

O processo foi motivado por 
uma decisão do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), que não re-
conheceu a legalidade da apo-
sentadoria de um professor que 
contou como tempo de exercício 
o período de treinamento. No 
entendimento do tribunal, essa 

contagem só vale para servidores 
que não se enquadram em regras 
especiais de aposentadoria. “O 
Regime Jurídico Único (RJU) con-
sidera o período de treinamento 
como de efetivo exercício. Mas o 
TCU faz uma análise muito estrita 
nesse ponto, de que esse efetivo 
exercício é para o tempo comum 
de aposentadoria e não para o 
tempo especial, ao qual os pro-
fessores da EBTT ainda têm direi-
to”, explica o assessor jurídico da 
Aspuv, Leonardo Rezende. Atual-
mente, os docentes do ensino bá-
sico têm direito à aposentadoria 
com redução em cinco anos por 
tempo de contribuição.

Segundo o assessor jurídico, 
essa é uma ação preventiva. 

Rezende lembra que, mesmo 
após a conclusão dos trâmites 
necessários na UFV, o processo 
de aposentadoria só termina 
realmente após análise do TCU, 
o que pode demorar anos: “corre-
se um sério risco de o tribunal 
declarar essa contagem de tempo 
ilegal e o servidor retornar à ativa. 
E um detalhe: a análise do TCU 
não ocorre imediatamente (...). 
Nós temos casos de cinco, dez 
anos”, explica.

A orientação é que os 
sindicalizados que quiserem 
outras informações sobre 
essa ação coletiva procurem a 
assessoria jurídica pelo telefone 
(31) 3891-1428 ou pelo e-mail 
leonardo@leonardorezende.com.

Ação pede que tempo de participação em programas de pós-graduação seja 
contato como de exercício para professores da carreira do EBTT

Processo foi motivado por entendimento do TCU de que o afastamento para mestrado e doutorado não 
conta para fins de aposentadoria com contagem de tempo especial

Aspuv começa segundo semestre com novidades na área de comunicação
Setor de divulgação lança novo logotipo, radiojornal e espaço para artigos de opinião de filiados. Mudanças 

buscam modernizar identidade visual e maior aproximação com sindicalizados e comunidade no geral

Este tem sido um ano de mu-
danças no setor de divulgação da 
Aspuv. Além da criação do jornal 
impresso e do novo site nos pri-
meiros meses de 2017, o segundo 
semestre reserva novidades. 

A primeira é o lançamento do 
programa “Rádio Aspuv”, veicula-
do quinzenalmente na Rádio Uni-
versitária 100,7 FM desde o dia 
sete de agosto. O radiojornal vai 
ao ar a cada duas segundas-fei-
ras, às 13h. Os programas apre-
sentam os informes da entidade, 
entrevistas e reportagens sobre 
assuntos em pauta na categoria 
docente e na educação brasileira. 

Outra novidade é a abertura 
de um espaço destinado 
exclusivamente a artigos de 
opinião dos professores filiados 

no site da seção sindical. Serão 
aceitos materiais que tratem 
de assuntos em discussão 
na atualidade, desde que 
não contenham ofensas que 
atentem contra os direitos 
humanos de uma forma geral. 
Para a publicação, os textos 
precisarão ter entre 2.000 e 2.500 
caracteres com espaços, além 
de título com até 90 caracteres 
também contando os espaços. 
O interessado deve encaminhar 
o artigo, acompanhado por 
uma foto e pequeno currículo 
para o e-mail comunicacao.
aspuv@gmail.com. Importante 
ressaltar que os textos serão de 
responsabilidade dos autores 
e não expressarão a opinião da 
Aspuv.

Por fim, no início do mês, o 
sindicato lançou o seu novo lo-
gotipo, escolhido em concurso. 
Foram recebidas 38 propostas de 
Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. 
O logo vencedor foi da estudante 
do curso de Letras da UFV, Júlia 
Pereira Fraga. Segundo a autora, 
o logo mescla características, à 
primeira vista, simples, mas com 
contornos modernos. A mudan-
ça deixa a identidade visual da 
Aspuv mais contemporânea em 
sintonia com os atuais padrões 
de artes gráficas e com os novos 
veículos de comunicação da enti-
dade. 

N
ovo logotipo da Aspuv
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Cantora norte-americana Whitney 
Shay se apresenta em show realizado 
pela Aspuv

Ato público marca dia de Greve Geral 
contra as reformas da Previdência, Tra-
balhista e a terceirização

Festa junina reúne sindicalizados e 
convidados no Dia de São João

Evento sobre o projeto de reforma da 
Previdência em Rio Paranaíba

Show “Música Nativa” comemora os 54 
anos da Aspuv

“Aspuv debate: mulher e racismo” 
com a presidente do Instituto Geledés, 
Maria Sylvia Oliveira

Roda de conversa fala sobre a situação 
da mulher na UFV

Professores votam durante assembleia 
geral da Aspuv

Aula pública, em Florestal, discute a re-
forma da Previdência

Quinta Cultural para professores apo-
sentados na Aspuv

Sindicatos de Viçosa e região realizam ato 
público contra a reforma da Previdência

Reunião debate a situação dos professo-
res que já podem se aposentar, caso haja 
a reforma da Previdência

Aspuv promove show “Falando de 
Amor” em homenagem ao Dia das 
Mães e ao Dia do Trabalhador

Quintal Solidário realizado semanal-
mente, às quartas-feiras, na Aspuv

Festa pelo Dia do Trabalhador, realiza-
da na sede campestre da Aspuv


