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A Apub Sindicato manifesta sua indignação e repúdio diante de mais uma demonstração de autoritarismo do governo Bolsonaro: a

professora e vice-presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco – ADUFERPE Erika Suruagy foi

alvo de inquérito criminal aberto a pedido do presidente devido à colocação de outdoors, no final de 2020, com as frases “O senhor da

morte chefiando o país. No Brasil, mais de 120 mil mortes por COVID-19. #ForaBolsonaro”. De acordo com a ADUFERPE, a professora

foi chamada a depor na Polícia Federal e assessoria jurídica do sindicato “está segura de que não há nenhuma base legal para que um
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foi chamada a depor na Polícia Federal e assessoria jurídica do sindicato está segura de que não há nenhuma base legal para que um

processo seja instaurado”.

Este ato, em clara violação aos princípios da liberdade de expressão e do direito à atuação política sindical, é sintomático de um

governo que vem sistematicamente minando a democracia. A Universidade pública e os sindicatos são fontes de resistência e,

portanto, alvos de perseguições político-judiciais e asfixia financeira. Apesar disso, continuamos denunciando que o presidente tem

responsabilidade pelas mais de 268 mil mortes de brasileiros e brasileiras, vítimas, não só do vírus, mas do negacionismo e do projeto

de destruição que minou qualquer tentativa de controle da transmissão e permitiu que faltasse oxigênio e vacinas. A Apub estende sua

solidariedade à professora Erika Suruagy, aos companheiros e companheiras da ADUFERPE e de todos os movimentos sindicais e

sociais que são também atacados com essa arbitrariedade. Não nos calaremos!

Fonte: Ascom Apub-Sindicato

(/noticias-proifes/fndct-congresso-derruba-veto-de-bolsonaro-a-lei-que-preserva-recursos-para-pesquisa-e-

inovacao-no-brasil/)

FNDCT: Congresso derruba veto de Bolsonaro à Lei que preserva recursos
para pesquisa e inovação no Brasil
(/noticias-proifes/fndct-congresso-derruba-veto-de-bolsonaro-a-lei-que-preserva-recursos-para-pesquisa-e-

inovacao-no-brasil/)
  18/03/2021

Um passo decisivo para o futuro da ciência brasileira foi dado na noite de ontem, dia 17, quando a Câmara e o Senado Federal analisaram os vetos
presidenciais à Lei Complementar 177 de 2021, que altera o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e [...]
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Frente de Defesa das IFES pede que parlamentares goianos sejam
favoráveis à correção de orçamento das universidades para 2021
(/noticias-proifes/frente-de-defesa-das-ifes-pede-que-parlamentares-goianos-sejam-favoraveis-a-correcao-de-

orcamento-das-universidades-para-2021/)
  17/03/2021

A Frente de Defesa das Instituições Públicas de Ensino Superior em Goiás encaminhou ofício aos deputados federais e senadores por Goiás para que
se posicionem favoráveis à correção proposição da [...]

(/noticias-proifes/brasileiros-querem-vacina-e-auxilio-emergencial-aponta-datasenado/)

Brasileiros querem vacina e auxílio emergencial, aponta DataSenado
(/noticias-proifes/brasileiros-querem-vacina-e-auxilio-emergencial-aponta-datasenado/)
  17/03/2021

https://www.flickr.com/photos/secretariadesaudedf/ A maioria dos brasileiros defende a prorrogação do auxílio
emergencial e a vacinação contra o coronavírus. A conclusão é de uma pesquisa divulgada na terça-feira (16) pelo [...]
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Repórter Adufg destaca desafios do Brasil na vacinação contra a Covid-19
(/noticias-proifes/reporter-adufg-destaca-desafios-do-brasil-na-vacinacao-contra-a-covid-19/)
  17/03/2021

No passado, o Brasil já foi referência em vacinação contra diversas doenças, como o H1N1. No entanto, diante da
pandemia do coronavírus (Covid-19), a situação é bem diferente: a vacinação chegou com atraso e caminha [...]
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(/noticias-proifes/une-aprova-resolucao-de-luta-pelo-forabolsonaro-e-em-defesa-da-vacina/)

UNE aprova resolução de luta pelo #ForaBolsonaro e em defesa da vacina
(/noticias-proifes/une-aprova-resolucao-de-luta-pelo-forabolsonaro-e-em-defesa-da-vacina/)
  17/03/2021

A diretoria executiva da UNE esteve reunida na última quinta-feira (11/2) para planejar o próximo calendário de lutas da
entidade. No dia 21/02 os estudantes brasileiros vão engrossar carreatas em todo o Brasil em defesa da Educação e da
vida. As [...]

(/noticias-proifes/proifes-debate-autonomia-das-universidades-e-liberdade-de-expressao-na-tv-247-hoje-

quarta-feira-17-as-21h/)

PROIFES debate autonomia das universidades e liberdade de expressão
na TV 247 hoje, quarta-feira (17) às 21h
(/noticias-proifes/proifes-debate-autonomia-das-universidades-e-liberdade-de-expressao-na-tv-247-hoje-

quarta-feira-17-as-21h/)
  17/03/2021

O PROIFES-Federação vai debater autonomia universitária e liberdade de expressão hoje, quarta-feira, 17, às 21h no programa TV 247 Entrevista. O
presidente do PROIFES-Federação, Nilton Brandão, e a professora Erika Suruagy serão [...]

(/noticias-proifes/ciclo-de-debates-adufg-discute-educacao-basica-e-formacao-de-professores/)

Ciclo de Debates Adufg discute educação básica e formação de
professores
(/noticias-proifes/ciclo-de-debates-adufg-discute-educacao-basica-e-formacao-de-professores/)
  16/03/2021

Os desafios da educação básica e da formação de professores serão discutidos no Ciclo de Debates Adufg desta quinta-
feira (18/03), que será realizado por meio de parceria com o Fórum Estadual de Educação de Goiás. A [...]

(/noticias-proifes/e-da-natureza-das-universidades-serem-um-lugar-de-resistencia-ao-obscurantismo-e-ao-

autoritarismo-afirma-joao-carlos-salles/)

“É da natureza das universidades serem um lugar de resistência ao
obscurantismo e ao autoritarismo”, afirma João Carlos Salles
(/noticias-proifes/e-da-natureza-das-universidades-serem-um-lugar-de-resistencia-ao-obscurantismo-e-ao-

autoritarismo-afirma-joao-carlos-salles/)
  16/03/2021

A autonomia universitária está em risco e a ADUFRGS-Sindical, que representa os docentes da UFRGS, UFCSPA, IFRS e IFSul, estimula a discussão
sobre esse tema a partir de uma Série de entrevistas com representantes de instituições federais de ensino. [...]

(/noticias-proifes/juridico-responde-aborda-decreto-que-muda-gestao-da-previdencia-dos-servidores-

publicos/)

Jurídico Responde aborda decreto que muda gestão da previdência dos
servidores públicos
(/noticias-proifes/juridico-responde-aborda-decreto-que-muda-gestao-da-previdencia-dos-servidores-

publicos/)
  16/03/2021

O decreto 10 620/21 transferiu para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a competência para a concessão e manutenção das aposentadorias
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O decreto 10.620/21 transferiu para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a competência para a concessão e manutenção das aposentadorias
e pensões do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) das autarquias e fundações [...]

(/noticias-proifes/adufrgs-se-manifesta-sobre-a-necessidade-de-lockdown/)

ADUFRGS se manifesta sobre a necessidade de lockdown
(/noticias-proifes/adufrgs-se-manifesta-sobre-a-necessidade-de-lockdown/)
  16/03/2021

O Grupo de Trabalho Saúde da ADUFRGS-Sindical produziu documento se posicionando sobre a necessidade de lockdown
diante do agravamento da pandemia no Rio Grande do Sul e no Brasil. Em reunião ocorrida nesta segunda-feira, 15, o
documento foi apreciado e aprovado pela diretoria [...]

(/noticias-proifes/adufg-pede-inclusao-de-projeto-que-permite-contratacoes-de-servidores-em-universidades-

federais-na-pauta-de-votacao-da-camara/)

Adufg pede inclusão de projeto que permite contratações de servidores
em universidades federais na pauta de votação da Câmara
(/noticias-proifes/adufg-pede-inclusao-de-projeto-que-permite-contratacoes-de-servidores-em-universidades-

federais-na-pauta-de-votacao-da-camara/)
  16/03/2021

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg-Sindicato) enviou nesta segunda-feira (15/03), ofício ao presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pedindo a inclusão do Projeto de Lei Complementar 266/2020 na pauta de [...]

(/noticias-proifes/breve-analise-politica-da-aprovacao-da-pec-186/)

Breve análise política da aprovação da PEC 186
(/noticias-proifes/breve-analise-politica-da-aprovacao-da-pec-186/)
  12/03/2021

O plenário da Câmara dos Deputados concluiu, na noite desta quinta-feira, 11, a votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 186 de 2019, a chamada PEC Emergencial. O relatório produzido pelo senador [...]

(/noticias-proifes/camara-aprova-pec-emergencial-em-2-turno/)

Câmara aprova PEC Emergencial em 2º turno
(/noticias-proifes/camara-aprova-pec-emergencial-em-2-turno/)
  12/03/2021

  A Câmara dos Deputados concluiu, no início da madrugada desta sexta-feira (12), a votação em segundo turno da PEC
Emergencial. No total, foram três dias de votações (incluindo primeiro e segundo turnos). A Proposta de Emenda [...]

(/noticias-proifes/adufrgs-convoca-assembleia-geral-para-discutir-ataques-do-governo-contra-servidores/)

ADUFRGS convoca Assembleia Geral para discutir ataques do Governo
contra servidores
(/noticias-proifes/adufrgs-convoca-assembleia-geral-para-discutir-ataques-do-governo-contra-servidores/)
  12/03/2021

Na próxima quinta-feira, 18, às 17h30min, a ADUFRGS-Sindical realiza Assembleia Geral Extraordinária de maneira virtual
pela plataforma Zoom Cloud Meetings. O objetivo da assembleia é ampliar a compreensão dos associados e associadas

sobre a gravidade dos [...]
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ADURN-Sindicato realiza posse do Conselho de Representantes para o
biênio 2021/2023
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Em uma cerimônia remota, o ADURN-Sindicato empossou, na tarde de ontem (11), os novos membros do Conselho de
Representantes (CR) da entidade para o biênio 2021/2023. O processo eleitoral ocorreu nos dias 3 e 4 de março e contou

com 234 votos e 19 chapas homologadas pela [...]
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