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40 ANOS DE LUTA EM DEFESA DOS DOCENTES,
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA EDUCAÇÃO
Nos últimos 40 anos, a ADUFPB pode se orgulhar de ter contribuído, em sua trajetória sindical,
na defesa dos direitos dos trabalhadores, das liberdades, da democracia e, acima de tudo, na defesa de
uma das principais instituições de
educação pública, gratuita, laica e
de qualidade: a universidade.
Desde sua fundação, em 25 de
outubro de 1978, com o Brasil ainda
sob o regime ditatorial dos militares,
a categoria docente da UFPB vem contando com um espaço de resistência
capaz de protagonizar lutas em defesa
não só da autonomia da Universidade
e dos direitos da categoria dos docentes, mas também, no
enfrentamento pelas garan as ins tucionais e pelos direitos de todos os trabalhadores brasileiros.
Forjada nas lutas contra a ditadura civil, empresarial e militar, iniciada com o Golpe de 1964, a ADUFPB
foi se cons tuindo embalada pelo processo de reorganização polí ca e sindical que o país experimentava
com o surgimento do novo sindicalismo. A lista de lutas, reivindicações, passeatas, atos públicos e manifestações em geral e conquistas tem sido enorme, o que
expressa a história que este sindicato construiu e representa hoje. Basta uma simples consulta na internet, em
livros já publicados, nos documentos do sindicato e em
depoimentos registrados por professores e professoras
para ﬁcar atestado o papel importante que esta seção
sindical representa para a categoria.
Ao longo das quatro décadas de sua existência,
a ADUFPB contou com a dedicação de professores e
professoras para assumirem a di cil tarefa de dirigir o
sindicato. Nada mais justo que homenagear aqueles
que, de uma maneira ou de outra, veram que abrir
mão de questões proﬁssionais e/ou familiares para assumirem tarefas nas lutas do sindicato.
Às gerações passadas, a atual diretoria do sindicato tem o mais profundo respeito e admiração, pois esta
e as futuras gerações têm um débito incalculável com
aqueles que dedicaram parte de suas vidas à constru-

ção e ao fortalecimento da ADUFPB.
Da mesma importância, não poderíamos deixar de agradecer aos funcionários que fazem parte do co diano
diário do sindicato que, ao longo
destes 40 anos, veem se dedicando
ao bom funcionamento e à manutenção, com todos os apoios logís cos
e afe vos possíveis, para manter a
ADUFPB uma en dade sindical sempre forte e atuante.
Neste momento de profundos
ataques contra as Universidades e à
democracia brasileira, é preciso reaﬁrmar o compromisso com a defesa
da educação pública, gratuita e de
qualidade. Esse é um importante patrimônio da sociedade brasileira, pois são as universidades públicas as
responsáveis por mais de 90% da ciência e da tecnologia desenvolvida no país, pelo desenvolvimento de incalculáveis a vidades de extensão e pela formação de
milhares de pessoas nas graduações e pós-graduações.
Assim como nas primeiras lutas e resistências
promovidas pelos professores e professoras em 1978,
agora mais que nunca é tempo de lutar, fortalecer o
sindicato e de contribuir com a resistência dentro e
fora das Universidades. Como anunciamos no início
deste ano, temos mais que 2018 mo vos para defender os direitos, a educação pública e o que representam 40 anos de luta e resistência do sindicato.
Hoje é dia de comemoração e festa. Mas estaremos
sempre atentos e dispostos a gritar e agir contra as ameaças
à categoria docente e dos trabalhadores e trabalhadoras do
nosso país. Nunca aceitaremos nenhum direito a menos e,
juntos, vamos dar con nuidade à história da ADUFPB.
Parabéns a todos os docentes ﬁliados
que fortalecem a ADUFPB!
Parabéns por esta história
de luta e resistência!
Quinta-feira, 25 de outubro de 2018
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40 anos da ADUFPB será comemorado
no Centro de Vivência da UFPB
Quatro décadas de luta em defesa dos direitos da categoria docente. Nesta quinta-feira, 25 de outubro, a ADUFPB completa 40 anos.
E, para comemorar a data, a en dade promove até o dia 1º de novembro uma série de a vidades polí cas e culturais no Centro de Vivência
do campus I, em João Pessoa, e no Terraço Cultural do sindicato.
A programação dos 40 anos será aberta às 17h30, com apresentação do Coral Vozes da ADUFPB, sob a regência do maestro Carlos Anísio, e da Orquestra de Violões da UFPB, sob a regência da maestrina Carla Santos, em um palco que será montado no Centro de

Vivência para as a vidades. O evento terá sequência com a solenidade de abertura da programação cultural. Na ocasião, a ADUFPB fará
também o lançamento da edição nº 26 da revista eletrônica Conceitos, organizada e editada pela seção sindical com ar gos acadêmicos
dos professores sindicalizados.
Após a cerimônia de abertura, será oferecido um coquetel aos
professores no Terraço Cultural Silvio Frank Allen, na sede da ADUFPB. O evento se encerra com show da banda Aquariana, no palco
do Centro de Vivência.

PROGRAMAÇÃO POLÍTICA E CULTURAL
23/10

TERÇA FEIRA CAMPUS IV

Final do Fes val de Música do Vale do Mamanguape
Horário: 19h
Local: Auditório de Mamanguape

tes do sindicato)
18h – Show com o Grupo Pé-de-Choro
20h – Show com Mira Maia e Banda
Local: Centro de Vivência
31/10 QUARTA FEIRA CAMPUS I

23/10 TERÇA FEIRA CAMPUS I
Curso de Introdução ao Pensamento de Marx – 2º Encontro
Facilitador: Prof. Arturo Gouveia (DLCV/CCHLA)
Horário: das 14h às 16h
Local: Sala de Leitura da ADUFPB – Centro de Vivência

Café da manhã dos 40 anos com atrações culturais
Horário: A par r das 9h
Local: Terraço da ADUFPB
Apresentações musicais: MRV Jazz, Maestro Chiquinho e Bandavoou
e Forró do Chá Preto.

25/10 QUINTA FEIRA CAMPUS I

31/10 QUARTA FEIRA CAMPUS I

Aniversário de 40 anos da ADUFPB
Horário: A par r das 17h30
Local: Centro de Vivência e Terraço Cultural da ADUFPB
1. Apresentação do Coral Vozes da ADUFPB
2. Apresentação da Orquestra de Violões da UFPB
3. Solenidade de abertura das comemorações
4. Lançamento da Revista Conceitos, edição 26
5. Coquetel
6. Show da Banda Aquariana

Apresentações culturais
Horários:
19h – Apresentação do Grupo Imburana
20h – Show do grupo Pura Raiz (Samba)
Local: Centro de Vivência

29/10 SEGUNDA FEIRA CAMPUS I
Mesa-redonda “Mulheres e Sindicato”
Horário: A par r das 15h
Local: Sala de Leitura da ADUFPB – Centro de Vivência
30/10 TERÇA FEIRA CAMPUS I
Horários:
9h – Apresentação do Sexteto Brassil
10h – Mesa-redonda “Sindicato e História” (Encontro dos presiden-

NOVEMBRO
1/11 QUINTA FEIRA CAMPUS I
Bar Aula-Extra
Horário: 18h
Local: Terraço Cultural da ADUPFB
Apresentação musical: Banda Espanta-Cão
5/11 SEGUNDA FEIRA CAMPUS I
Projeto Realidade Brasileira e Universidade
Tema: Reforma e Crise Polí ca no Brasil
Palestrante convidado: Armando Boito Jr.
Mediadores: Fernando Hermida e Marcelo Sitcovsky
Horário: 18h30
Local: A ser deﬁnido
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