
 

 

Circular nº 015/2022 

Brasília (DF), 14 de janeiro de 2022. 

  

  

  

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN 

  

  

  

Companheiro(a)s, 

  

  

  

Encaminhamos o relatório da reunião do Setor das IFES do ANDES-SN, realizada no dia 12 

de janeiro de 2022, que ocorreu de forma virtual em plataforma Zoom, conforme o que segue. 

  

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e universitárias. 

 

 

 

 

Profª. Francieli Rebelatto 

2ª Secretária 

 

  



 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

DO SETOR DAS IFES DO ANDES-SN  

 

Data: 12 de Janeiro de 2022 (quarta-feira)  pela Plataforma Zoom 

Horário:  18h (horário de Brasília). 

Pauta:  

1. Encaminhamentos para construção da greve geral da(o)s servidoras e 

servidores pública(o)s federais. 

 

Em 12 de janeiro de 2022 (quarta-feira), pela Plataforma Zoom 

(https://us06web.zoom.us/j/86898911205; ID da reunião: 868 9891 1205), conforme convocado 

pela Circular Nº 005/2022. 

Às 18h10 (horário de Brasília) teve início a reunião extraordinária do setor das IFES, sob 

coordenação da(o)s diretore(a)s Francieli Rebelatto – coordenação de mesa; Mário Mariano – 

secretaria; e Cristine Hirsch – relatoria; contando também com a participação de outro(a)s 6 (seis) 

diretore(a)s da diretoria nacional do ANDES-SN; e 33 (trinta e três) Seções Sindicais, sendo 33 

(tinta e três) representantes com direito a voz e voto e mais 15 (quinze) representantes com direito a 

voz, além de 5 (cinco) convidado(a)s da  APUFSC, ADUFC, APUBH e UFRN, conforme lista de 

frequência em anexo. 

Após a abertura, ocorreu a apresentação de um vídeo da Campanha Nacional em Defesa da 

Educação
1
, a professora Francieli Rebelatto apresentou a composição da mesa e a pauta única 

proposta para a reunião, a saber: Encaminhamentos para construção da greve geral da(o)s 

servidoras e servidores pública(o)s federais.  

Na sequência, após aprovação da pauta, a coordenação da mesa explicou a metodologia de 

trabalho: apresentação do ponto pela Diretoria Nacional (25 minutos) seguida de debate com 

inscrições pelo chat e falas de 4 minutos, reservando 45 minutos antes do teto das 21h para 

encaminhamentos. Com a dinâmica aprovada, a presidenta Rivânia Moura iniciou a fala pela 

diretoria nacional, informando como tem se dado a construção da greve no âmbito do FONASEFE 

em meio à pandemia da COVID-19, destacando que se encontram estimulado(a)s pela vitória 

coletiva em torno da exitosa mobilização dos SPF pela não aprovação da PEC32 na Câmara no final 

do ano passado. Lembrou ainda, que tudo o que temos conquistado para a categoria docente tem 
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sido fruto da luta construída pelo ANDES-SN em defesa da Educação Pública. Que apesar de 2021 

ser um ano de vitórias,  com 14 (catorze) semanas de mobilizações permanente em Brasília e outras 

cidades frente a não apreciação da PEC 32 e pela inclusão da população na discussão da reforma 

administrativa, o ano de 2022 demandará muita organização e luta da classe trabalhadora, pois, se 

inicia com a LOA, prevendo aumento para algumas poucas categorias de Servidore(a)s Púbico(a)s 

Federais e novos ataques do governo federal, mesmo diante do ano eleitoral. O cenário de quebra da 

isonomia entre os SPF levou a demissões e indicação de paralisação por reposição salarial para 

todas as categorias do FONACATE, indicada para 18/01/2022. No âmbito do FONASEFE, a 

necessidade da construção da greve unificada dos SPF tem se fortalecido. A discussão sobre o 

índice de reajuste unificado gira em torno de 28 a 30%.  Na próxima semana deverá acontecer nova 

plenária e está previsto a realização de Assembleia Geral de base para avaliar uma 

greve/paralisação nacional em fevereiro de 2022. Para além da pauta salarial, o 39º Congresso 

(fev/2020, São Paulo) deliberou pela construção da greve da educação diante da precarização das 

condições de trabalho, que se acirra ainda mais agora com o retorno presencial frente à ampliação 

da COVID-19 e aos consideráveis cortes nos orçamentos da saúde e da educação. 

O tesoureiro Amauri Fragoso deu continuidade à fala pela Diretoria Nacional abordando a 

questão das perdas salariais acumuladas pelos SPF, destacando que o artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988, que prevê reajustes lineares para todo(a)s o(a)s SPF não vem sendo respeitado 

desde o governo Itamar Franco. Esta quebra da isonomia fez com que a malha salarial de várias 

categorias fosse esgarçada. Para o(a)s docentes das IFES, por exemplo, a malha salarial e a carreira 

foram totalmente desestruturadas. Para alguns níveis da carreira, houve ganho real no salário, 

embora a inflação tenha corroído este ganho. Não há como calcular um índice que atenda a todo(a)s 

de modo equitativo.  

Foi apresentado ainda,  um gráfico ilustrando a evolução salarial para alguns níveis da 

carreira EBTT e do MS para docentes das IFES, no qual Amauri Fragoso destacou que o índice de 

reajuste para os SPF precisa ser construído no âmbito do FONASEFE, considerando todas as 

categorias do(a)s SPF. A perda salarial, com relação à inflação no período Bolsonaro, é mais fácil 

de calcular, ficando em torno de 28 a 29%, para quem teve algum “aumento” em 2017, e de 17 a 

18%, para quem teve algum “aumento” em 2019. 

 



 

 

 

Em seguida, Claudio Mendonça falou pela Coordenação do Setor das IFES. Lembrou que, 

no início de 2020, após o 39º Congresso e antes da pandemia da COVID-19 chegar ao Brasil, havia 

se constituído um comando unificado de greve com as entidades da educação, as Seções Sindicais 

consultaram a base da categoria sobre indicativo de greve, e estávamos construindo greve para 18 

de março de 2020. Com a pandemia, essa construção foi interrompida, principalmente devido a 

dificuldades de construção coletiva e de realizar mobilizações de rua. Em segunda, Cláudio 

Mendonça apresentou a proposta de encaminhamentos para contribuição para o debate: 

Levar para as bases a rodada de assembleias com dois pontos:  

1) A greve específica a partir da pauta salarial do FONASEFE, ou seja, no conjunto 

do(a)s servidore(a)s públicos; 

2) Construção da greve da educação para além do reajuste salarial, mas apontando na  

pauta as condições de trabalho, retorno presencial, corte nos orçamentos, entre outros, a 

ser construída com as entidades da educação. 

Construção, onde for possível, do “Dia de Paralisação e Luta”, conforme proposto pelo 

FONACATE, em 18 de janeiro e que a Diretoria Nacional apoie e defenda no 

FONASEFE a construção da data. 

Construção de um Dia de Paralisação Nacional dos SPF em fevereiro pela correção 

salarial 



 

 

Construção de Greve/Paralisação da Educação para março, junto com SINASEFE e 

FASUBRA, pelas condições de trabalho e retorno presencial 

Rodada de assembleias – 17 de janeiro a 04 de fevereiro;  

Próxima Reunião do Setor das IFES na segunda semana de fevereiro (a partir do dia 07 

de fevereiro) 

Aberto o debate, foram feitas 23 falas, com contribuições de Joaquim - ADUFPB, Claudio 

Gurgel - ADUFS, Marilda - SINDUFFS, André Martins - SINDOIF, Adelson - SINDCEFET-MG, 

Augusto Cerqueira – APES-JF, Alberto Handifas - ADUNIFESP, Elisa/ADUR, Thiago Arruda - 

ADUFERSA, Regina Ávila - DN, Luiz Blume - DN, Adriane - ADUFPA, João Torres - ADUFRJ, 

Ana Carolina - ADUFES, Celeste - ADUFPEL, João Claudino - ADUFF, Amauri - DN, Erika 

Suruagi - ADUFERPE, Cláudio Mendonça - DN, Barcellos - ASPUV e Mário Mariano - DN. 

 Francieli Rebelatto apresentou um consolidado dos encaminhamentos propostos no debate e 

com mais algumas intervenções, o encaminhamento aprovado por unanimidade foi o seguinte:  

 Realização de rodada de assembleia entre 17 de janeiro a 11 de fevereiro para deliberar 

sobre a construção de greve unificada dos SPF com a pauta da reposição salarial (índice 

definido no FONASEFE), condições de trabalho, revogação da EC 95, luta contra a 

aprovação da PEC32 e a construção de uma pauta específica da educação com as demais 

entidades que atuam nas IFES. 

 Dia de paralisação e luta proposto pelo FONACATE – 18 de janeiro de 2022. Apoiar e 

defender no FONASEFE e construir onde for possível. 

 

 

 



 

 

Tendo concluído a pauta, às 21h05, a reunião do pleno do Setor das IFES foi encerrada. 



 

 

 

ANEXO I 

PRESENTES NA REUNIÃO 

 

SEÇÃO SINDICAL/ Representantes com direito a voz e voto: 

 

ADCAC: Cláudia Lúcia da Costa 

ADUA: Ana Lúcia Silva Gomes 

ADUFAC: Moisés Silveira Lobão 

ADUFERPE: Erika Suruagy Assis de Figueiredo 

ADUFERSA: Thiago Arruda 

ADUFES: Aline de Menezes Bregonci 

ADUFF: João Claudino Tavares 

ADUFOP: Kathiuça Bertollo 

ADUFPA: Adriane Raquel Santana de Lima 

ADUFPB: Francileide de Araújo Rodrigues 

ADUFPEL: Celeste dos Santos  Pereira 

ADUFPI: Alexandre José Medeiros do Nascimento 

ADUFRJ: João Torres de Mello neto 

ADUFU: Sidiney Ruocco Junior 

ADUFVJM: Aline Fae Stocco 

ADUNB: Jacques de Novion 

ADUNIFESP: Alberto Handifas 

ADUNIR: Marilsa Miranda de Souza 

ADUNIRIO: Joanir Pereira Passos 

ADUR-RJ: Elisa Guaraná de Castro 

ANDES-SN NA UFRGS: Magali Mendes de Menezes 

APES-JF: Leonardo Silva Andrada 

APROFURG: Marcia Borges Umpierre 

APUR: Heleni Duarte Dantas de Ávila 

SESDUFSM: Ascísio dos Reis Pereira 



 

 

SESDUFT: Luiz Augusto Mazzarolo 

SESUNILA: Juliane Larsen 

SESUNIPAMPA: Rafael da Costa Campos 

SINDICEFET-MG: Adelson Fernandes Moreira 

SINDOIF: André Rosa Martins 

SINDUEMA: Celina Amélia da Silva 

SINDUFAP: Paulo Marcelo Cambraia da Costa 

SINDUFFS: Naira Estela Roesler Mohr 

 

SEÇÃO SINDICAL/ Representantes com direita a voz: 

 

ADUFERSA: Cláudio de Souza Rocha 

ADUFES: Ana Carolina Galvão 

ADUFF: Cláudio Roberto Marques Gurgel 

ADUFOP: Joana Ferreira do Amaral 

ADUFPB: Antônio Joaquim Rodrigues Feitosa 

ADUFPEL: Elaine da Silva Neves 

ADUFPI: Elaine da Silva Neves 

ADUFRJ: Mayra Goulart da Silva 

ADUFU: Vanessa Matos dos Santos 

ADUFVJM: Tarcila Mantovan Atolini 

ADUR-RJ: Luciana Nóbrega 

APROFURG: Gustavo Miranda 

ASPUV: Edilton de Souza Barcellos 

SESUNIPAMPA: Guilherme Howes 

SINDUFFS: Marilda Merência Rodrigues 

 

DIRETORIA: 

Amauri Fragoso de Medeiros 

Cláudio Anselmo de Souza Mendonça 

Cristine Hirsch 



 

 

Francieli Rebelatto  

Joselene Mota 

Luiz Henrique dos Santos Blume 

Maria Regina D'Ávila 

Mario Mariano Ruiz Cardoso 

Rivânia Moura 

 

CONVIDADOS:  

ADUFC: Bruno Anderson Matias da Rocha 

APUBH: Felipe Silveira de Oliveira Malacco 

APUFSC: Douglas Francisco Kovaleski 

UFRN: Luciana de Albuquerque Moreira 

  



 

 

ANEXO II 

INFORMES DAS SEÇÕES SINDICAIS 

ADUFOP: 

 

Ação solidária para os/as atingidos/as pelas chuvas 

Link: https://www.adufop.org.br/post/a%C3%A7%C3%A3o-solid%C3%A1ria-para-os-as-

atingidos-as-pelas-chuvas 

 

Diretoria da ADUFOP convoca docentes para Assembleia Geral Online 

Link: https://www.adufop.org.br/post/diretoria-da-adufop-convoca-docentes-para-assembleia-geral-

online-3 

 

Reunião do Congrad no dia 11/01: a questão do sobretrabalho docente no retorno presencial e os 

perigos do “ensino híbrido” para além da condição de excepcionalidade 

Link:  

https://www.adufop.org.br/post/reuni%C3%A3o-do-congrad-no-dia-11-01 

 

ADUFOP acompanhando e reivindicando as necessárias medidas sanitárias e pedagógicas para o 

retorno 

Link: 

https://www.adufop.org.br/post/adufop-acompanhando-e-reivindicando-as-necess%C3%A1rias-

medidas-sanit%C3%A1rias-e-pedag%C3%B3gicas-para-o-retorno 

 

Nota ADUFOP acerca de questões que perpassam o retorno presencial na UFOP  

Link: https://www.adufop.org.br/post/nota-adufop-acerca-de-quest%C3%B5es-que-perpassam-o-

retorno-presencial-na-ufop 

 

Recesso de fim de ano 

Link:  

https://www.adufop.org.br/post/recesso-de-fim-de-ano-1 
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Comemoração de Fim de Ano: ADUFOP 40 anos - Recital Poético com Lirinha 

Link: https://www.adufop.org.br/post/adufop-40-anos-mensagem-po%C3%A9tica-de-fim-de-ano 

 

Comitê Central de Mobilização, do qual ADUFOP faz parte, faz exibição do filme Marighella 

Link: 

https://www.adufop.org.br/post/exibi%C3%A7%C3%A3o-do-filme-marighella-domingo-12-de-

novembro-a-partir-das-15h 

 

ADUFOP - 39 anos de lutas e conquistas 

Link: 

https://www.adufop.org.br/post/adufop-39-anos-de-lutas-e-conquistas 

 

Live de Aniversário da ADUFOP - 39 anos e Lançamento da Campanha de 40 anos da entidade 

Link: 

https://www.adufop.org.br/post/live-de-anivers%C3%A1rio-da-adufop-39-anos-e-

lan%C3%A7amento-da-campanha-de-40-anos-da-entidade 

https://www.youtube.com/watch?v=IpLUsx4tzeU 

 

Representante da ADUFOP participa de Debate sobre a Efetiva inclusão da Pessoa com Deficiência 

na UFOP 

Link: 

https://www.adufop.org.br/post/debate-sobre-a-efetiva-inclus%C3%A3o-da-pessoa-com-

defici%C3%AAncia-na-ufop 

 

Nota da Diretoria da ADUFOP após deliberação do CUNI pelo retorno presencial 

Link: 

https://www.adufop.org.br/post/nota-da-diretoria-da-adufop-ap%C3%B3s-

delibera%C3%A7%C3%A3o-do-cuni-pelo-retorno-presencial 

 

ADUFOP encaminha ofício à PROGEP solicitando informações sobre formulário a ser preenchido 

pelos/as docentes 
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Link: 

https://www.adufop.org.br/post/nota-adufop-acerca-de-quest%C3%B5es-que-perpassam-o-retorno-

presencial-na-ufop 

 

Carta Final - III Encontro Regional por um Novo Modelo de Mineração e III Jornada Universitária 

de Debate na Mineração. 

Link da Carta: 

https://www.adufop.org.br/post/carta-final-iii-encontro-regional-por-um-novo-modelo-de-

minera%C3%A7%C3%A3o 

 

Nota da Diretoria da ADUFOP sobre os 6 anos do rompimento criminoso da barragem de Fundão 

em Mariana-MG. 

Link da nota: https://www.adufop.org.br/post/6-anos-do-rompimento-criminoso-da-barragem-de-

fund%C3%A3o-em-mariana-mg 

 

ADUFOP, através da Frente Mineira de Luta dos e das Atingidas pela Mineração (FLAMa-MG), 

construiu o III Encontro Regional por um novo modelo de mineração 

A Frente Mineira de Luta das Atingidas e dos Atingidos pela Mineração (FLAMa-MG) (01/11 - 

05/11). 

Link da matéria:  

https://www.adufop.org.br/post/iii-encontro-regional-por-um-novo-modelo-de-

minera%C3%A7%C3%A3o 

 

Os motoristas da UniVale das cidades de Ouro Preto e Mariana fizeram greve durante mais de uma 

semana (14/10 - 22/11) solicitando melhorias salariais e de benefícios indiretos, como por exemplo 

o auxílio alimentação. A categoria solicitou apoio da ADUFOP que desde o dia da deflagração da 

greve solicitou ao jurídico da entidade que acompanhasse os trabalhadores. Além do apoio jurídico, 

a ADUFOP contribui com questões materiais para  a continuidade do movimento, como por 

exemplo com alimentação. 

Link da matéria:  

https://www.adufop.org.br/post/adufop-apoia-greve-dos-motoristas-da-univale 
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Professora Kathiuça Bertollo, presidente da ADUFOP e membro da FLAMa, escreveu o artigo “O 

enfrentamento à mineração extrativista no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais: considerações 

sobre o surgimento, constituição e atuação da FLAMa” para a Revista Germinal: marxismo e 

educação em debate. 

Link da matéria: https://www.adufop.org.br/post/flama-o-enfrentamento-%C3%A0-

minera%C3%A7%C3%A3o-extrativista-no-quadril%C3%A1tero-ferr%C3%ADfero-de-minas-

gerais 

 

ADUFOP publica nota pública da FLAMa-MG em defesa das matrizes de danos construídas com a 

população atingida, por uma indenização justa integral. 

Link da nota:  

https://www.adufop.org.br/post/nota-p%C3%BAblica-em-defesa-das-matrizes-de-danos-

constru%C3%ADdas-com-a-popula%C3%A7%C3%A3o-atingida 

 

ADUFOP publica nota da FLAMa-MG de denúncia sobre a perseguição às mulheres lutadoras 

sociais que pautam o enfrentamento às violências e violações desencadeados pela mineração 

extrativista em Antônio Pereira - Ouro Preto,MG. 

Link da nota:  

https://www.adufop.org.br/post/nota-da-flama-mg-de-den%C3%BAncia-sobre-a-

persegui%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-mulheres-lutadoras-sociais 

 

ADUFOP contribui para vinda de garimpeiros e moradores de Antônio Pereira manifestarem no 

centro de Ouro Preto – em 03 de agosto, reivindicando ao poder público o apoio na inclusão dos 

trabalhadores no grupo de atingidos da Vale e no reconhecimento do garimpo como atividade 

cultural do distrito. Segundo os garimpeiros, a Vale está impedindo a atividade de garimpo 

artesanal no distrito. Alegam que a mineradora nunca dialogou com a comunidade e que a empresa, 

por alguns funcionários, denunciam a atividade para a Polícia Militar Ambiental que impede a 

extração e apreende as ferramentas de trabalho. Também reclamam dos problemas relacionados à 

poeira advinda do descomissionamento e descaracterização da Barragem de Doutor. 

Link da matéria:  

https://www.adufop.org.br/post/flama-o-enfrentamento-%C3%A0-minera%C3%A7%C3%A3o-extrativista-no-quadril%C3%A1tero-ferr%C3%ADfero-de-minas-gerais
https://www.adufop.org.br/post/flama-o-enfrentamento-%C3%A0-minera%C3%A7%C3%A3o-extrativista-no-quadril%C3%A1tero-ferr%C3%ADfero-de-minas-gerais
https://www.adufop.org.br/post/flama-o-enfrentamento-%C3%A0-minera%C3%A7%C3%A3o-extrativista-no-quadril%C3%A1tero-ferr%C3%ADfero-de-minas-gerais
https://www.adufop.org.br/post/nota-p%C3%BAblica-em-defesa-das-matrizes-de-danos-constru%C3%ADdas-com-a-popula%C3%A7%C3%A3o-atingida
https://www.adufop.org.br/post/nota-p%C3%BAblica-em-defesa-das-matrizes-de-danos-constru%C3%ADdas-com-a-popula%C3%A7%C3%A3o-atingida
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-flama-mg-de-den%C3%BAncia-sobre-a-persegui%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-mulheres-lutadoras-sociais
https://www.adufop.org.br/post/nota-da-flama-mg-de-den%C3%BAncia-sobre-a-persegui%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0s-mulheres-lutadoras-sociais


 

 

https://www.adufop.org.br/post/garimpeiros-e-moradores-de-ant%C3%B4nio-pereira-manifestam-

no-centro-de-ouro-preto 

 

ADUFOP contribui na organização e construção da caminhada Fora Saneouro (Empresa privada de 

água), além disso contribui financeiramente para o Acampamento Fora Saneouro.  

Link do convite: 

https://www.adufop.org.br/post/caminhada-fora-saneouro 

 

Contribuições: 

 

ADUFOP contribui com 2 mil reais para o Jornal A Sirene -  nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro. 

 

ADUFOP contribui com passagens para vinda da Maria Marighella, vereadora de Salvador e neta 

do Carlos Marighella, para exibição do filme Marighella na Ocupação Chico Rei, no dia 12 de 

dezembro. 

 

ADUFOP contribui com vans para transporte de moradores dos distritos e bairros para manifestação 

do Comitê Sanitário - Fora Saneouro. 

 

ADUFOP contribui com camisas, bandeiras para membros da FLAMa-MG e com faixas para 

Antônio Pereira.  

 

ADUFOP contribui para Documentário Vale de Rejeitos - Vozes amplificadas a partir dos atingidos 

e atingidas pela mineração em Itabira - MG. Direção: Richardson Pontone. 

 

ADUFOP contribui com 2 mil reais para o Jornal A Sirene -  nos meses de agosto, setembro e 

outubro. 

 

ADUFOP auxilia Comitê Sanitário - Fora Saneouro em atos e manifestações - som. 

 

https://www.adufop.org.br/post/garimpeiros-e-moradores-de-ant%C3%B4nio-pereira-manifestam-no-centro-de-ouro-preto
https://www.adufop.org.br/post/garimpeiros-e-moradores-de-ant%C3%B4nio-pereira-manifestam-no-centro-de-ouro-preto
https://www.adufop.org.br/post/caminhada-fora-saneouro


 

 

ADUFOP contribui com Acampamento Fora Saneouro - som, panfletos, adesivos, alimentação.  

 

ADUFOP contribui financeiramente com a Ocupação Vitória do MTST em Diamantina, MG.  

 

 

APESJF 

15/12 

 

APES se reúne com direção do Campus de Juiz de Fora do IF Sudeste MG 

A APES se reuniu com a direção do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG. Em pauta, a 

segurança sanitária dos ambientes escolares: ventilação, capacidade das salas de aulas e dos 

laboratórios para garantir o distanciamento necessário; calendário letivo 2022; atividades não 

presenciais como política pública de educação nos cursos presenciais do Campus Juiz de Fora; 

políticas para prever e reverter as possíveis evasões na proposição do retorno presencial, e atenção 

às condições psicológicas dos servidores e estudantes. A Diretora Geral e toda a equipe das 

diretorias sistêmicas estiveram presentes. 

 

16/12 

 

APES publica Nota sobre Precarização do ERE na UFJF 

APES publicou em 16 de dezembro Nota sobre a utilização do ERE na UFJF, denunciando as 

condições em que estão sendo realizadas lembrando que a resolução que regulamenta o Ensino 

Remoto Emergencial da UFJF estabeleceu a obrigatoriedade da gravação dos encontros síncronos 

realizados com os e as discentes. “Portanto, a partir de agora, professores e professoras terão que 

encontrar alguma alternativa para realização da gravação e disponibilizar posteriormente para suas 

turmas” 

 

Funpresp desrespeita diretos de professores e professoras 

APES publica nota sobre o Funpresp: “A APES gostaria de repudiar veementemente essa ação da 

Funpresp, alertar professores e professoras sobre esse processo e colocar a assessoria jurídica da 

entidade a disposição aos nossos filiados e filiadas que necessitem de apoio. Adicionalmente, é 

https://www.apesjf.org.br/apes-se-reune-com-direcao-do-campus-de-juiz-de-fora-do-if-sudeste-mg
https://www.apesjf.org.br/apes-publica-nota-sobre-precarizacao-do-ere-na-ufjf
https://www.apesjf.org.br/funpresp-desrespeita-diretos-de-professores-e-professoras


 

 

importante recuperar a luta travada pela APES e pelo ANDES contra da destruição do RPPS e a 

grande campanha que alertou servidores e servidoras sobre os riscos da adesão a Funpresp”. 

 

APES encerra o ano com encontro “Conjuntura, Aposentadoria e Perspectivas” 

Nesta quinta, 16 de dezembro, a APES realizou o encontro “Mesa de Debates e Recital: Conjuntura, 

Aposentadoria e Perspectivas”. O evento foi realizado na plataforma Zoom e transmitido pelo 

facebook da APES. O vídeo completo do evento está disponível aqui.  

Na abertura, os diretores da APES Augusto Cerqueira e Miguel de Faria saudaram os e as 

participantes do evento e destacaram a importância da luta docente durante todo esse ano de 2021, 

com destaque para a presença da APES e do ANDES durante toda a Jornada de Lutas contra a 

Reforma Administrativa em Brasília. 

 

17/12 

 

Câmara entra em recesso sem votar a PEC 32 

Durante 3 meses, representantes da APES, convocados pelo ANDES-SN, estiveram presentes em 

Brasília para participar da Jornada de Lutas contra a Reforma Administrativa. Nas últimas semanas 

de mobilizações contra a PEC 32, antes do recesso parlamentar, estiveram em Brasília o diretor da 

APES Leonardo Andrada, a professora Lisleandra Machado e o professor Dileno Dustan.  

Segundo relato dos representantes da APES na capital federal, nas 13ª e 14ª semanas, as atividades 

relacionadas foram as mesmas das anteriores, com recepção dos parlamentares no aeroporto 

internacional e mobilizações em frente ao anexo 2 da Câmara. Além dessas atividades, um ato de 

maior impacto simbólico foi realizado no dia 8 de dezembro, onde representantes de diversas 

entidades nacionais realizaram uma reunião em frente à residência oficial do presidente da Câmara, 

deputado Arthur Lira, como informou o professor Leonardo Andrada. 

 

APES publica Travessia Retrospectiva e Encarte Especial sobre Contrarreforma do Ensino 

Médio 

A APES publica em 17 de dezembro o Travessia Retrospectiva 2021, com um encarte especial 

sobre a Contrarreforma do Ensino Médio. Além da publicação em formato digital, as versões 

https://www.apesjf.org.br/apes-encerra-o-ano-com-encontro-conjuntura-aposentadoria-e-perspectivas
https://fb.watch/9YgRkkL_DX/
https://www.apesjf.org.br/camara-entra-em-recesso-sem-votar-a-pec-32
https://www.apesjf.org.br/retrospectiva
https://www.apesjf.org.br/retrospectiva


 

 

impressas serão enviadas para a residência dos filiados e filiadas em janeiro de 2022, juntamente 

com a agenda. 

Acesse em PDF aqui: 

Travessia Retrospectiva  

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/TRAVESSIA-RETROSPECTIVA-2021.pdf 

 

 

Encarte Contrarreforma do Ensino Médio 

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/reforma-ensino-medio-IMPRESSAO.pdf 

 

 

03/01 

 

Estudo alerta para volta do crescimento do número de infectados pela COVID 19 em Juiz de Fora e 

cidades de Minas Gerais 

 

A situação que se projeta para o estado de Minas Gerais ainda é de continuidade da pandemia de 

Covid 19 para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, com aumento de casos devido ao 

aumento da mobilidade, advinda das festas de fim de ano e das flexibilizações adotadas neste início 

de ano. Esta é uma das conclusões do estudo “Acompanhamento da pandemia de COVID-19 em 

Minas Gerais, cenário epidemiológico para início de 2022”, realizado pelo biólogo e pesquisador 

Lucas Ferrante, integrante do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em um trabalho 

solicitado pela Frente de Defesa da Educação. 

 

04/01 

 

APES lança série de cards em apoio à vacinação infantil 

 

A APES lançou, nas redes, cards em apoio à vacinação de crianças e adolescentes. Compartilhe! 

 

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/TRAVESSIA-RETROSPECTIVA-2021.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/TRAVESSIA-RETROSPECTIVA-2021.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/reforma-ensino-medio-FINAL-1.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/reforma-ensino-medio-IMPRESSAO.pdf
https://www.apesjf.org.br/estudo-alerta-para-volta-do-crescimento-do-numero-de-infectados-pela-covid-19-em-juiz-de-fora-e-cidades-de-minas-gerais
https://www.apesjf.org.br/estudo-alerta-para-volta-do-crescimento-do-numero-de-infectados-pela-covid-19-em-juiz-de-fora-e-cidades-de-minas-gerais
https://www.apesjf.org.br/apes-lanca-cards-em-campanha-de-apoio-a-vacinacao-de-criancas-e-adolescentes


 

 

 

 

APES divulga campanha de doação em socorro aos desabrigados pelas inundações na Bahia 

 

As enchentes que assolam o Estado da Bahia, especialmente o Sul, escancaram o abismo das 

desigualdades sociais e destruição do meio ambiente no Brasil. 

Várias ações de solidariedade foram desencadeadas e é fundamental o engajamento de todos e 

todas. 

DIRETORIA APES 

ADUFES 

 
 

1 Eleições Adufes 2022: Assembleia define data-limite da prorrogação do mandato da 

atual Diretoria 

Categoria também encaminhou o ingresso de ação judicial para garantir as transmissões abertas das 

sessões dos Conselhos Superiores. 

https://wp.adufes.org.br/eleicoes-adufes-2022-assembleia-define-data-limite-da-prorrogacao-do-

mandato-da-atual-diretoria/ 

 

     2 Lutas nacionais e locais 

2.1 Adufes fortalece construção de greve unificada do serviço público 

Mobilização tem pauta vasta, que inclui a recomposição das perdas salariais, o rechaço à Reforma 

Administrativa e à manobra do governo Bolsonaro de conceder reajuste apenas aos profissionais da 

Polícia Federal (PF). A Adufes reivindica a construção da greve desde o início de 2020. 

https://wp.adufes.org.br/entidades-do-funcionalismo-publico-federal-anunciam-construcao-da-

greve/ 

 

2.2 Aprovada a transmissão das sessões dos Conselhos Superiores da Ufes 

Adufes reivindicou por 16 meses providências para que se cumprisse resolução de 2016. 

https://wp.adufes.org.br/aprovada-a-transmissao-das-sessoes-dos-conselhos-superiores-da-ufes/ 

 

https://apesjf-my.sharepoint.com/personal/daniel_apesjf_onmicrosoft_com/Documents/apesjf.org.br/apes-divulga-campanha-de-doacao-em-socorro-aos-desabrigados-pelas-inundacoes-na-bahia
https://wp.adufes.org.br/eleicoes-adufes-2022-assembleia-define-data-limite-da-prorrogacao-do-mandato-da-atual-diretoria/
https://wp.adufes.org.br/eleicoes-adufes-2022-assembleia-define-data-limite-da-prorrogacao-do-mandato-da-atual-diretoria/
https://wp.adufes.org.br/entidades-do-funcionalismo-publico-federal-anunciam-construcao-da-greve/
https://wp.adufes.org.br/entidades-do-funcionalismo-publico-federal-anunciam-construcao-da-greve/
https://wp.adufes.org.br/aprovada-a-transmissao-das-sessoes-dos-conselhos-superiores-da-ufes/


 

 

2.3 Deputadas/os capixabas favoráveis à PEC 32 da destruição dos serviços públicos recebem 

“Troféu Amigo das Rachadinhas” 

Iniciativa foi do Movimento em Defesa de Direitos e Serviços Públicos de Qualidade, do qual a 

Adufes é uma das entidades articuladoras. 

https://wp.adufes.org.br/deputadas-os-capixabas-favoraveis-a-pec-32-da-destruicao-dos-servicos-

publicos-recebem-trofeu-amigo-das-rachadinhas/ 

 

2.4 Após pressão da Adufes, Ufes define regras sobre direitos de imagem e autorais das/os 

docentes 

Normas foram aprovadas em sessão do Conselho Universitário, (CUn) realizada em 16 de 

dezembro. O documento está detalhado na Resolução nº 41/2021. 

https://wp.adufes.org.br/apos-pressao-da-adufes-ufes-define-regras-sobre-direitos-de-imagem-e-

autorais-das-os-docentes/ 

 

         3 Websérie 

 

 A Adufes finaliza websérie “Adufes nos Centros – Onde a Ufes é Feita”! 

A Adufes produziu 11 vídeos e 12 teasers sobre a vida na universidade, também incluindo as/os 

aposentadas/os, focalizando as lutas pela educação pública, as condições de trabalho, os 

enfrentamentos feitos desde o início da pandemia. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-MJsoKb0BwIF5VuT_SshnB3_MfKQQ2s  

 

       4 Cultura 

Ciclo de Encontros Culturais Adufes  

Realizado entre outubro e dezembro de 2021, o ciclo de Encontros Culturais Adufes pautou música, 

literatura, cinema, as culturas ameríndias, com o objetivo de fortalecer a compreensão da arte e da 

cultura como componentes imprescindíveis da política sindical e, portanto, da luta da classe 

trabalhadora. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-MJsoKb0ByqdiGwzjWMIjeCe3vXfOBr  

 

 

https://wp.adufes.org.br/deputadas-os-capixabas-favoraveis-a-pec-32-da-destruicao-dos-servicos-publicos-recebem-trofeu-amigo-das-rachadinhas/
https://wp.adufes.org.br/deputadas-os-capixabas-favoraveis-a-pec-32-da-destruicao-dos-servicos-publicos-recebem-trofeu-amigo-das-rachadinhas/
https://wp.adufes.org.br/apos-pressao-da-adufes-ufes-define-regras-sobre-direitos-de-imagem-e-autorais-das-os-docentes/
https://wp.adufes.org.br/apos-pressao-da-adufes-ufes-define-regras-sobre-direitos-de-imagem-e-autorais-das-os-docentes/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-MJsoKb0BwIF5VuT_SshnB3_MfKQQ2s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-MJsoKb0ByqdiGwzjWMIjeCe3vXfOBr

