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O desmonte dos direitos sociais e dos serviços 
públicos:

Governo Federal e Congresso intensificam retirada de direitos dos tra-
balhadores enquanto concedem benefícios aos aliados e ao setor empresarial

Gestão 2016-2018 
da Aspuv chega 
ao fim neste se-
mestre: confira um 
balanço das ações 

realizadas

Assessoria jurídica 
trabalha para reverter 
cortes no adicional de 
insalubridade feitos 

pela UFV
No entendimento do setor, 
cancelamentos não respeita-
ram princípios constitucionais 
como o da defesa
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Iniciamos o primeiro perío-
do de 2018 desejando aos nos-
sos sindicalizados um ano muito 
bom, com saúde e paz, além de 
harmonia em nosso ambiente de 
trabalho para exercermos a mis-
são de formar alunos-cidadãos, 
comprometidos com sua profis-
são e com a sociedade.

O ano de 2017 foi marcado 
por mobilizações em todo o país 
contra as várias ações que repre-
sentam ataques aos direitos dos 
trabalhadores e a precarização 
dos serviços públicos. Esta edi-
ção do Jornal da Aspuv faz uma 
retrospectiva destas medidas. E 
para aqueles que não acreditam 
que a união em defesa de nossos 
direitos vale a pena, conseguimos 
parar a reforma da Previdência 
antes de sua votação pelo Con-
gresso Nacional. Isso, sem dúvi-
da, deve-se à impopularidade da 
medida em um ano eleitoral bem 
como às manifestações do povo 
brasileiro e das inúmeras entida-
des com credibilidade, que se po-
sicionaram publicamente contra 
a reforma. Estudos demonstra-
ram não haver déficit no sistema, 
e sim, má gestão. 

Chegamos a 2018 e com ele fi-
nalizamos nossa gestão na Aspuv 
(2016 – 2018). Saímos com a sen-
sação do dever cumprido. Essa 
gestão, composta por pessoas 
sem vínculo político-partidário e 
com diferentes visões em relação 
ao cenário nacional, foi coesa, 
sempre mantendo o respeito mú-
tuo e o respeito aos nossos sin-
dicalizados nas deliberações das 
assembleias pela maioria.  

Procuramos manter nossas 
tradicionais confraternizações e 
também inovar, oferecendo, em 

algumas dessas oca-
siões, atividades cultu-
rais demandadas pelos 
professores. Mantive-
mos, com sucesso de 
público, o Encontro 
Cultural dos Aposen-
tados. Criamos, em 
parceria com a Incu-
badora Tecnológica de 
Cooperativas Popula-
res (ITCP), o Quintal 
Solidário, com o ob-
jetivo de trazer nossos professo-
res, comunidades acadêmica e 
viçosense para um momento de 
descontração. Mais do que isso: 
essa iniciativa demonstra a nossa 
responsabilidade social ao pro-
mover a agricultura familiar, além 
de valorizar artesãos e artistas lo-
cais.  Investimos na melhoria da 
sede da Aspuv de Viçosa, na sub-
sede de Florestal e levamos, com 
apoio incondicional da Diretoria 
do campus, a Aspuv para dentro 
do campus de Rio Paranaíba, pro-
porcionando uma maior proximi-
dade com os sindicalizados.

Participamos também de di-
versos atos e manifestações - lo-
cais, estaduais e nacionais - con-
tra a retirada de direitos feita pelo 
Governo Federal. Posicionamo-
-nos firmemente contra o corte 
autoritário da insalubridade de 
nossos docentes, contra a pon-
tuação mínima para a entrada 
dos estudantes na UFV e contra 
a exigência de apresentação do 
diploma para que o professor 
passe a receber a Retribuição por 
Titulação, uma vez que algumas 
instituições demoram até dois 
anos para emitir o certificado. 
Manifestamos nosso repúdio 
pela forma como a Polícia Federal 
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tem agido nas IFES, a exemplo da 
UFSC e UFMG.  A gestão foi tam-
bém marcada por um equilíbrio 
entre receitas e despesas e por 
aumento considerável em nosso 
Fundo de Reserva.  Investimento 
importante foi feito na área de co-
municação com estruturação da 
equipe, criação do boletim onli-
ne, do Jornal da Aspuv e da Rádio 
Aspuv. Enfim... missão cumprida! 

Convidamos todos os profes-
sores para se mobilizarem e apre-
sentarem chapas para Diretoria 
Executiva e o Conselho Delibera-
tivo da Aspuv. Um sindicato con-
solidado, com 55 anos de histórias 
exitosas, merece o interesse da 
categoria. Muitos desafios temos 
pela frente. Também convidamos 
os colegas para participarem da 
eleição do Andes-SN em maio. 
Após 16 anos de hegemonia, te-
mos duas chapas disputando o 
nosso sindicato nacional. Fina-
lizamos agradecendo a todos os 
colegas, que nos ajudaram com 
projetos, ideias, trabalho, críticas 
e sugestões. Agradecemos aos 
membros do Conselho Delibera-
tivo pelo trabalho sério e trans-
parente e aos funcionários e es-
tagiários da Aspuv, coração desta 
entidade. 
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Assessoria jurídica trabalha para reverter cortes de 
insalubridade feitos pela UFV

Na avaliação do setor, cancelamentos do benefício não obedeceram a princípios 
constitucionais como o da defesa e o do contraditório. Em Rio Paranaíba, problema é com o 

adicional noturno

A série de cortes no paga-
mento do adicional de 

insalubridade, realizada pela 
UFV, foi uma das grandes pau-
tas de trabalho da assessoria ju-
rídica da Aspuv em 2017. Diver-
sos sindicalizados procuraram 
o setor para relatar que tiveram 
o benefício cancelado antes 
mesmo de apresentar defesa no 
referido processo administrati-
vo.

Avaliando os casos, a asses-
soria concluiu que, ao fazer o 
corte dessa forma, a universi-
dade feriu princípios constitu-
cionais, como o da defesa e o do 
contraditório, e não foi possível 
a realização de um amplo deba-
te de provas, já que os cancela-
mentos tiveram efeito imediato 
a partir da publicação de suas 
portarias. Paralelamente, sin-
dicalizados foram orientados 
a contratar um engenheiro de 
segurança do trabalho. Ao con-
trário dos pareceres da UFV, os 
laudos do profissional constata-
ram que havia características de 
ambiente insalubre nos locais 
de realização das atividades. 
Dessa forma, estaria configura-
da a necessidade de pagamento 
do benefício. Na perspectiva de 
reverter os cancelamentos, a as-
sessoria está interpondo man-
dados de segurança, sendo que, 
até as primeiras semanas deste 
ano, já foram obtidas quatro li-
minares e quatro sentenças fa-

voráveis, determinando que o 
benefício volte a ser pago (o que 
representa 100% de vitória nos 
casos judicializados).

Em agosto, a seção sindical 
realizou uma reunião entre as-
sessoria jurídica, sindicalizados 
afetados pelos cortes e Pró-
-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PGP). Na ocasião, a PGP in-
formou que os cancelamentos 
estavam ocorrendo após rela-
tórios do Tribunal de Contas da 
União (TCU) concluírem que, 
na UFV, o valor pago em adi-
cionais do tipo é maior do que 
em outras instituições públi-
cas. Apontou ainda 28 casos de 
pessoas que exerciam trabalhos 
administrativos e não se encai-
xariam nos critérios de insalu-
bridade, mas estariam receben-
do o benefício. Diante disso, foi 
firmado um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) para 
que todos os laudos de insalu-
bridade da UFV fossem refeitos 
em um prazo de quatro anos, 
que se encerra em dezembro de 
2018.  Dessa forma, as avalia-
ções, que resultaram nos cortes, 
foram iniciadas. 

Em Rio Paranaíba, foi relata-
do um problema semelhante, 
porém envolvendo outro bene-
fício. Professores procuraram a 
Aspuv para informar cortes no 
pagamento do adicional no-
turno. Diante disso, a assesso-
ria está preparando, para 2018, 

Além de várias ações 
individuais, em 2017, 

a assessoria jurídica entrou 
com ações coletivas. A pri-
meira busca a interrupção 
de um desconto considerado 
indevido no auxílio-creche. 
A segunda e terceira tratam 
dos professores da carreira 
do Ensino Básico, Técnico 
e Tecnológico (EBTT): uma 
pede o pagamento referente 
ao Reconhecimento de Sa-
beres e Competências (RSC) 
para aposentados, a outra,  
que o período de afasta-
mento para programas de 
mestrado e doutorado seja 
considerado como de efeti-
vo exercício.  Já a última tem 
o objetivo de conseguir que 
os professores no regime de 
Dedicação Exclusiva (DE) 
possam exercer funções nos 
conselhos do Agros.

Lembrando que o contato 
com a assessoria jurídica 
da Aspuv para outras 
informações e agendamento 
de atendimentos pode 
ser feito pelo telefone 
(31)3891-1428 e pelo e-mail 
juridico@aspuv.org.br.

uma ação coletiva com o intui-
to de reverter os cancelamentos 
para os sindicalizados.
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Governo Federal e Congresso retiram direitos dos servidores e desmontam serviços públicos
Diversas medidas adotadas pelo Planalto e em discussão no Congresso jogam sobre o trabalhador a conta da crise. Ao mesmo tempo, governo distribui benefícios para grandes empresas e 

parlamentares aliados.

Dois mil e dezessete foi 
um ano marcado por 
uma ofensiva do Go-

verno Federal contra os servidores 
e os serviços públicos. Além dos 
cortes e contingenciamentos orça-
mentários; que afetaram o funcio-
namento de diversos programas e 
instituições federais, incluindo as 
de ensino; o Planalto lançou mão 
de um pacote de medidas, que 
afetam diretamente o funcionalis-
mo, sob a justificativa de controlar 
os gastos públicos. Segundo ava-
liação do Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensi-
no Superior (Andes-SN), o gover-
no joga sobre o trabalhador a con-
ta da crise: ao mesmo tempo em 
que omite a verdade ao chamar os 
servidores de “privilegiados”, dis-
tribui bilhões de reais em troca de 
apoio parlamentar e deixa de arre-
cadar tantos outros com uma sé-
rie de isenções ficais e perdões de 
dívidas,que beneficiam apenas as 
grandes empresas e o setor finan-
ceiro.
 O Jornal da Aspuv fez um resumo 
dessas ações. Confira nas próxi-
mas páginas:

Fim da estabilidade no serviço público:

Enquanto corta direitos dos 
trabalhadores e desmonta os 
serviços públicos, o Governo 
Federal poupa as grandes 
empresas por meio do perdão de 
dívidas e da isenção de impostos.  
Entre os beneficiados por 
medidas recentes, estão empresas 
petrolíferas estrangeiras e outras 
ligadas ao agronegócio (incluindo 
benefícios a congressistas). 
Segundo levantamento publicado 
pelo jornal O Estado de São Paulo, 
o Planalto abriu mão de mais 
de R$ 32 bilhões em troca de 
apoio parlamentar para barrar 
as denúncias contra o presidente 
Michel Temer no Congresso.

A estabilidade no serviço público não é um privilégio. Ela é uma 
ferramenta para que o trabalho não fique à mercê de quem está 

no poder, por meio de apadrinhamentos e conchavos políticos. O ob-
jetivo é que a população possa contar com um serviço qualificado e 
constante. Mas essa, que á uma das garantias da Constituição brasilei-
ra para o bom funcionamento do Estado, corre o risco de acabar.

No Senado Federal, tramita um projeto, que estabelece regras para a 
demissão dos servidores públicos pelo que chama de “insuficiência de 
desempenho”. Na realidade, essa é uma ferramenta, que abre margem 
para perseguições de caráter político e práticas de assédio, uma vez 
que os trabalhadores serão avaliados com base em critérios, que po-
dem ser pautados em impressões pessoais e subjetivas. No meio aca-
dêmico, configura-se uma situação ainda mais delicada, já que afeta 
diretamente a autonomia em sala de aula e na condução de pesqui-
sas científicas.

De acordo com o texto aprovado na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJC), o trabalhador deverá passar por uma avalia-
ção anual, feita por uma comissão com base nos critérios de produti-
vidade, qualidade e em outros cinco variáveis. Os fatores de avaliação 
fixos contribuirão com até metade da nota final. Os demais deverão 
corresponder, cada um, a até 10% dela. A depender do valor obtido, 
dentro de uma faixa de zero a dez, o desempenho funcional será con-
ceituado na seguinte escala: 

• Superação (S), igual ou superior a oito pontos; 
• Atendimento (A), igual ou superior a cinco e inferior a oito pon-

tos; 
• Atendimento parcial (P), igual ou superior a três pontos e infe-

rior a cinco pontos; 
• Não atendimento (N), inferior a três pontos. 
A possibilidade de demissão estará configurada quando o servidor 

público estável obtiver conceito N (não atendimento) nas duas últimas 
avaliações ou não alcançar o conceito P (atendimento parcial) na mé-
dia tirada nas cinco últimas.

Vale lembrar ainda que já há critérios para a avaliação de servido-
res públicos e a legislação brasileira também prevê a demissão em de-
terminadas situações, cabendo, nos processos administrativos e judi-
ciais,o amplo debate de provas e 
a defesa por parte do trabalhador 
em questão. Segundo a Controla-
doria Geral da União (CGU), 506 
agentes públicos foram expulsos 
somente em 2017 devido a irregu-
laridades cometidas (esse número 
não inclui os empregados de em-
presas estatais). Desde 2003, o Go-
verno Federal retirou do seu qua-
dro 6.714 servidores.

JORNAL DA ASPUV 2018/1
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Governo Federal e Congresso retiram direitos dos servidores e desmontam serviços públicos
Diversas medidas adotadas pelo Planalto e em discussão no Congresso jogam sobre o trabalhador a conta da crise. Ao mesmo tempo, governo distribui benefícios para grandes empresas e 

parlamentares aliados.

Congelamento do reajuste salarial e aumento da contribuição 
previdenciária – MP 805/2017:

O ano poderia ter começado com uma perda salarial significativa para os 
servidores do Executivo Federal. A Presidência editou, em outubro, a 

Medida Provisória 805/2017, que adiava por um ano o reajuste nos salários e 
aumentava a contribuição previdenciária sobre parte dos vencimentos de 11% 
para 14%.  O objetivo do governo era que a medida já começasse a valer em 
2018, mas, no fim do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) julgou a MP inconstitucional e suspendeu os seus 
efeitos.  O Planalto não recuou: a medida foi publicada novamente e entrou 
em discussão no Congresso Nacional.

Segundo levantamento da tesouraria do Andes, a perda salarial para os do-
centes, somente devido ao aumento da alíquota previdenciária, poderia che-

gar a quase R$ 6 mil por ano, de acordo com o nível de carreira.

Reforma da Previdência:

O Governo Federal quer que o trabalhador 
contribua por 40 anos para se aposentar 

com o benefício integral. Isso significa o fim 
da aposentadoria para milhões de brasileiros, 
em especial, para aqueles em condições mais 
vulneráveis, como os que estão no mercado 
informal. O projeto de reforma da Previdência 
também estipula a idade mínima de 62 anos para 
mulheres e 65 para homens se aposentarem, além 
de acabar com a diferenciação entre os regimes 
de contribuição dos servidores públicos e dos 
trabalhadores da iniciativa privada. O projeto, 
no entanto, poupa os militares, justamente a 
categoria cujo regime de Previdência tem um 
suposto déficit per capta maior do que os demais.

Estudos já concluíram: a Previdência não tem 
rombo. Se somadas todas as fontes de arrecadação 
(trabalhador, empregados e contribuições do 
governo previstas na constituição), o sistema tem saldo positivo: em 2015, ele ultrapassou os R$ 11 bilhões, 
de acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip). O problema 
é que parte das receitas, que deveriam ir para a Seguridade Social, tem outro destino, como o pagamento 
da dívida pública.

Somam-se a isso as vantagens concedidas ao setor empresarial, como o perdão de dívidas e as isenções 
ficais. Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, que investigou a Previdência Social, 
somente as empresas privadas devem R$ 450 bilhões ao sistema, número, portanto, superior ao rombo 
alegado pelo governo (R$ 268,8 bilhões). A CPI concluiu ainda que as informações e os dados apontados 
pelo Planalto para justificar a reforma “desenham um futuro aterrorizante e totalmente inverossímil”. Para 
a comissão, o intuito da reforma é acabar com a previdência pública, criando, dessa forma, um campo 
de atuação para o setor privado.

Apesar de sua tramitação estar suspensa no Congresso, o Governo Federal já disse: a reforma não 
está descartada e ele vai continuar trabalhando para conseguir os votos necessários à sua aprovação.
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Privatização do 
ensino público:

Diversas medidas estão 
fazendo aumentar o 

alerta para a privatização do 
ensino público. Em outubro, foi 
sancionada a Lei 13.490/2017, 
que autoriza setores ou projetos 
específicos de universidades 
a receber doações privadas. 
Paralelamente, foi aprovado no 
Senado e seguiu para tramitação 
na Câmara um projeto, que 
trata sobre o funcionamento 
de fundações privadas criadas 
para captar e gerir doações 
de pessoas físicas e jurídicas 
e destiná-las a instituições 
públicas de ensino superior; 
institutos federais de educação 
e instituições científicas, 
tecnológicas e de inovação 
públicas. De acordo com o texto, 
uma única fundação estará apta 
a administrar os recursos de até 
quatro instituições.

O pagamento de mensalidades 
nas instituições também está 
em debate. O Supremo Tribunal 
Federal (STF) já autorizou que 
cursos de especialização possam 
ser cobrados. 

Cortes nas Ifes e nas áreas de ciência, 
tecnologia e inovação:

A Emenda Constitucional (EC) 95, que congelou os gastos 
públicos por vinte anos, já está tendo reflexo em vários 

programas e atividades federais. Entre as áreas que sofrem com a 
queda de orçamento, está a de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 
2017, o corte de recursos colocou em risco a continuidade de pesquisas 
e projetos estratégicos para o país, alertou a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC). A maior agência brasileira de 
fomento à pesquisa, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), quase interrompeu o pagamento 
de 110 mil bolsas devido à falta de dinheiro. Em 2018, o cenário se 
desenha ainda pior, de acordo com a SBPC: o orçamento de custeio 
e investimento para a pasta é 25% menor do que o do ano passado.

As Instituições Federais de Ensino (Ifes) também não foram 
poupadas dos cortes e contingenciamentos. Muitas tiveram 
dificuldade para concluir o ano letivo e 
sofreram com a redução de bolsas, de 
verbas para a assistência estudantil, a 
paralisação de obras de infraestrutura e 
precisaram ainda demitir funcionários 
terceirizados.  Somam-se também as 
diversas ações judiciais e/ou policias 
realizadas em 2017 e que tiveram como 
alvo universidades federais, como a 
UFMG, UFSC e UFOP. Além de toda 
a espetacularização em torno dos 
trabalhos, feriram princípios básicos 
de uma democracia, levando inclusive 
ao suicídio do reitor da federal de Santa 
Catarina, Luiz Carlos Cancellier.
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Na tentativa de emplacar as suas 
reformas, o Governo Federal chama 
os servidores públicos de “privile-
giados”. Mas a realidade é bem di-
ferente. Desde 2013, quem ingressa 
no serviço público está sujeito ao 
mesmo teto de aposentadoria do 
Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). Já os funcionários públi-
cos, que se aposentam receben-
do acima desse limite, continuam 
contribuindo mesmo depois de 
pararem de trabalhar (ao contrário 
dos demais trabalhadores, que não 
mais contribuem quando se apo-
sentam).

Vale ainda lembrar que é 
baixa a proporção de servi-
dores públicos no Brasil em 
comparação a outros países. 
Segundo a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), 12% 
dos trabalhadores brasileiros 
estão no serviço público. A 
média dos países pesquisados 
é de 21%. Na Dinamarca e na 
Noruega, por exemplo, esse 
número chega a 35%.

Ao mesmo tempo em que rea-
liza diversas medidas sob a justifi-
cativa de conter gastos, o Governo 
Federal ignora, mais uma vez, a 
auditoria da dívida pública, inves-
tigação que poderia esclarecer para 
onde está indo uma grande parce-
la do dinheiro do país. Para se ter 
ideia, quase um terço do orçamen-
to de 2018 da União será destinado 
ao refinanciamento da dívida (R$ 
1,16 trilhão), isso sem contar ou-
tros bilhões que irão para o paga-
mento dos juros. “Nós temos que 
saber que dívida é essa que exige 
todo esse sacrifício, que todo ano 
leva cerca de metade do orçamen-
to federal. Ninguém sabe dizer que 
dívida é essa (...). É um grande es-
quema mundial, que usa a dívida 
como mecanismo de transferência 
de renda, de receitas públicas para 
o setor financeiro”, alertou a coor-
denadora da organização Audito-
ria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia   
Fattorelli, em entrevista à Aspuv.

Extinção de cargos 
públicos:

Com apenas um decreto, 
o presidente Michel 

Temer extinguiu quase 61 
mil cargos do funcionalismo 
público federal. As instituições 
de ensino estão entre os 
órgãos mais impactados. 
Cinquenta e oito cargos de 
t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o s ; 
como os de revisor de textos, 
tradutor intérprete e auxiliar 
em administração; são 
afetados pela não abertura de 
novos concursos e pelo não 
provimento de novas vagas 
além das previstas em edital.  Já, 
entre os cargos extintos, estão 
auxiliar de laboratório e auxiliar 
de agropecuária. Segundo o 
governo, a medida foi tomada 
com base na incompatibilidade 
de determinados cargos com 
a realidade trabalhista atual, 
além do fato de que algumas 
funções já são preenchidas 
por contratação indireta. Na 
avaliação de diversas entidades 
de classe, esta é mais uma 
medida de desvalorização do 
trabalhador e de desmonte do 
serviço público, afetando, dessa 
maneira, toda a população que 
precisa dele.

A Medida Provisória 
792/2017 instituiu 

o Plano de Desligamento 
Voluntário (PDV), a redução 
da jornada de trabalho (com 
diminuição proporcional dos 
vencimentos) e a concessão 
de licença sem remuneração 
para os servidores do Executivo 
Federal. Inicialmente, a 
expectativa do Governo Federal 
era de que 5 mil trabalhadores 
aderissem, gerando uma 
economia de R$ 1 bilhão por 
ano. No entanto, até o fim de 
novembro (quando a medida 
perdeu a validade, já que não 
foi aprovada pelo Senado e pela 
Câmara dos Deputados em 
120 dias contados a partir de 
sua publicação), 76 servidores 
aderiram ao PDV, 153 reduziram 
a jornada e dez solicitaram a 
licença.

Vale lembrar que cada 
trabalhador que saiu do cargo, 
reduziu a jornada ou tirou a 
licença deixou uma lacuna 
no serviço público, uma vez 
que outra pessoa não será 
contratada no lugar. Apesar do 
fracasso, o governo anunciou 
que pretende reeditar a medida.

Plano de Desliga-
mento Voluntário:
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Público se diverte durante edição do Quin-
tal Solidário

Subsede de Florestal realiza confraterniza-
ção de fim de ano para os sindicalizados

Sindicalizados de Rio Paranaíba participam 
de confraternização de fim de ano.

Vencedora do concurso, que escolheu o 
novo logo da Aspuv, Júlia Fraga, recebe 
premiação

Reunião debate com os sindicalizados cor-
tes no pagamento do adicional de insalu-
bridade

Atendendo a uma antiga reivindicação dos professores, 
Aspuv inaugura nova subsede em Rio Paranaíba, agora, 
dentro do campus da UFV

No Dia da Consciência Negra, debate na As-
puv aborda a luta antirracista e o negro na 
universidade

Encontro Cultural dos Aposentados realiza-
do mensalmente na sede da Aspuv

Aspuv recebe homenagem da Câmara Mu-
nicipal de Viçosa em sessão solene

Quatro professores representam a Aspuv no 
37º Congresso do Andes, em Salvador (BA)

foto: Cynthia G
arcia

foto: Cynthia G
arcia

Show de samba Diz que fui por aí... marca 
festa pelo Dia do Professor em Viçosa

Sindicalizados confraternizam em festa 
pelo Dia do Professor, em Florestal


