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Acampamento
do MST
em Cel.
Pacheco
temdiários
revés
naa luta
justiça
e sofre
Em 2017, o contexto
político
brasileiro
impôs desafios
para
sindical.
Cortes noataques
orçamento
de instituições públicas de ensino e pesquisa e desestruturação na carreira de servidores públicos federaisPÁGINA 3
atingiram diretamente a categoria docente. Além disso, a aprovação da Lei das Terceirizações
e da Reforma Trabalhista retirou direitos historicamente conquistados por trabalhadores e por trabalhadoras.
PÁGINA 6
A unidade de ação tornou-se urgente, e essa tentativa de lutar coletivamente refletiu na atuação da APES.
Nesta edição especial do “Travessia”, lembramos algumas das principais ações empreendidas
pelo sindicado durante este ano, nos âmbitos local e nacional. Muitas atividades,
PÁGINA 2
porém, ficaram de fora dessa Retrospectiva, pois
o espaço não comportaria a extensa agenda política cumprida
pela APES diariamente. O que ficará evidente, no entanto, é que o fortalecimento da luta coletiva
pela base e ao lado de entidades sindicais de outras categorias, organizações políticas e movimentos estudantis e sociais,
foi fundamental para a construção da resistência.
PÁGINA 7
PÁGINA 8
“Juntos somos mais fortes ”.
A Diretoria

«Todo teatro é político»
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Em janeiro de 2017, no 36º
Congresso do ANDES, professores e
professoras defenderam o 15 de março como
“Dia Nacional de Luta, com Paralisação e
Greve”, unindo-se a outras categorias que
também decidiram pela data, como a
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE). A partir daí, uma série de
reuniões no ANDES, CSP - Conlutas e Fórum
das Entidades Nacionais dos Servidores
Públicos Federais (Fonasefe) estabeleceu a
tática de resistência à retirada de direitos.
Docentes se reúnem com Administração Superior da UFJF
No contexto local, no dia 2 de
fevereiro, a Diretoria da APES esteve em
audiência com a Administração Superior da
UFJF a fim de esclarecer o cumprimento do
acordo de greve.
Neste momento, a Reforma da
Previdência já preocupava, porque voltava às
discussões no Congresso Nacional. A APES
alertava em seus informativos que a aprovação
da proposta representaria um pesado ataque
aos direitos dos trabalhadores.
No dia 09 de fevereiro, o Fonasefe
Docentes com Administração Superior do IF Sudeste MG
realizou reunião ampliada em Brasília (DF), a
fim de discutir estratégias para barrar as
contrarreformas da Previdência e Trabalhista.
O Setor das Instituições Federais de
Ensino (Setor das Ifes) do ANDES-SN se
reuniu nos dias 10 e 11 de fevereiro em Brasília
(DF) e deliberou pela realização de uma rodada
de assembleias gerais nas seções sindicais para
discutir e deliberar as ações locais a serem
realizadas no dia 15 de março.
A APES participou, nos dias 17 e 18
de fevereiro, do 92º Encontro da Regional
Profª Joana Machado fala no dia 8 de março
Leste do ANDES-SN realizado na
Universidade Federal de Lavras, onde se
aprofundou a discussão sobre a Reforma da
Previdência e se debateu a conjuntura,
identificando os desafios do movimento
docente.
No dia 20 de fevereiro, a Direção da
APES, em conjunto com docentes da base do
IF Sudeste MG, estiveram em audiência com o
Reitor do instituto para tratar da formalização
dos procedimentos pós-greve, sobre o
pagamento dos retroativos do Reconhecimento
de Saberes e Competências (RSC) e sobre a
36º Congresso do ANDES-SN
solicitação do Sindicato Nacional para que as

manifestacoes
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Instituições Federais de Ensino projetem o
impacto da PEC 241/55, a “PEC dos Gastos”.
Em 22 de fevereiro, o Fonasefe
protocolou a pauta de reivindicações da
Campanha Salarial dos Servidores Públicos
Federais (SPF) de 2017 no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (Mpog).
No Dia Internacional da Mulher,
trabalhadoras e trabalhadores foram às ruas se
manifestar contra a discriminação e os
preconceitos em relação às mulheres, na defesa
da igualdade e justiça. Protestaram também

Manifestação em 8 de março

Assembleia da APES em 8 de março
contra a retirada de direitos levada a cabo pelo
Governo Temer, nas reformas da previdência e
trabalhista. Em Juiz de Fora, houve atividades
culturais e artísticas.
No mesmo dia, na APES, houve uma
assembleia que aprovou um intenso calendário
de mobilização, com paralisação no dia 15 de
março. No mesmo dia, a Professora Joana
Machado, da Faculdade de Direito da UFJF,
apresentou o painel "Feminicídio e Luta das
Mulheres", a convite da APES. O evento foi
seguido de um coquetel na sede do sindicato.
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Na perspectiva de promover uma
ampla mobilização para a greve do dia 15 de
março, aprovada em assembleia, a Diretoria
da APES articulou reuniões com várias
entidades sindicais de Juiz de Fora para
organizar protestos, paralisações e greves
contra a proposta de desmonte da Previdência
pelo governo ilegítimo de Michel Temer,
dando início à construção do Fórum Sindical e
Popular de Juiz de Fora.
No início de março, a Assessoria
Jurídica inaugurou o plantão de atendimento
na sede da APES, com o objetivo de facilitar
o acesso às demandas provenientes dos filiados.
No dia 15 de março, professoras e
professores da UFJF e do IF Sudeste MG
participaram das manifestações em Juiz de
Fora contra a Reforma da Previdência.
O ato público reuniu 20 mil pessoas
entre trabalhadores, estudantes e população em
geral.
Por todo o país, multidões tomaram os
grandes centros urbanos e pequenas cidades,
com grande repercussão nas redes sociais.
No dia 20 de março, a APES

Manifestação em 28 de março

Manifestação em 28 de março

Manifestação em 15 de março

manifestacoes

participou. em conjunto com outros sindicatos
e entidades do Movimento Social Organizado,
de Audiência Pública na Câmara de Vereadores
para debater a Reforma da Previdência e seus
efeitos na vida de trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros.
A Semana de 27 a 31 de março
marcou nova mobilização contra ataques à
classe trabalhadora.
No dia 28 em especial, em todo o país,
trabalhadoras e trabalhadores ocuparam as
ruas em defesa dos seus direitos.
A APES se reuniu em assembleia e,
em seguida, professores e professoras
participaram do Ato Contra a Reforma da
Previdência, junto de trabalhadores e
trabalhadoras de outras categorias.
No dia 29, uma série de panfletagens
cobriu unidades acadêmicas da UFJF e do IF
Sudeste MG.
No dia 30 de março, o economista
Jorge Abrahão proferiu a palestra “Ataques
aos Direitos: Reformas em Curso” na
Faculdade de Serviço Social da UFJF, a convite
da APES.
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No dia 09 de abril, domingo, docentes
realizaram uma panfletagem no Campus da
UFJF. No dia seguinte, a APES participou de
uma audiência pública sobre Reforma da
Previdência na OAB de Juiz de Fora. Durante a
semana, reunião do Fórum Sindical e Popular
de Juiz de Fora e reunião do Fórum das
Entidades da UFJF (DCE, Sintufejufe e APES)
organizaram a mobilização. Entre 17 e 27 de
abril, várias ações de panfletagem foram feitas
na UFJF e IF Sudeste MG. Durante a Greve
Geral do dia 28 de abril, as atividades das
professoras e professores da UFJF e do IF
Sudeste MG começaram no início da manhã,
com uma panfletagem no pórtico norte da
UFJF. Em seguida participaram do ato público
na Praça da Estação, no centro da cidade.
Na mesma época, a APES obteve uma
importante vitória na construção de um Plano
Institucional de Trabalho mais democrático no
IF Sudeste MG. Nesse sentido, a portaria
aprovada retirou o caráter avaliativo do plano,
que passou a ser informativo. Também devido à
intermediação da APES, a proposta entrará em
vigor apenas em 2018, abrindo a possibilidade
de alterações indicadas por TécnicosAdministrativos e Docentes, levando a uma
construção transparente e democrática.
Músicos da cidade de Juiz de Fora se
apresentaram no dia 17 de maio, nas escadarias
do Cine Theatro Central, em um espetáculo em
protesto contra a retirada de direitos
implementada pelo governo ilegítimo de
Michel Temer. A iniciativa, denominada “Juiz
de Fora canta a Luta”, teve apoio do Fórum
Sindical e Popular de Juiz de Fora.
No dia 18 de maio, professores e
professoras se reuniram em assembleia para
discutir a construção da Greve Geral. Neste
mesmo dia, mais de cinco mil trabalhadores e
trabalhadoras, estudantes e população em geral
estiveram, no início da noite, nas ruas de Juiz
de Fora, para pedir a saída de Temer. No
domingo, 21 de maio, diversas categorias
organizaram um Ato Público na Praça da
Estação pelo “Fora Temer” e contra as
reformas trabalhista e previdenciária.
No dia 24, docentes da UFJF e do IF
Sudeste MG paralisaram suas atividades em
protesto contra a reforma trabalhista e as
terceirizações. Nesse mesmo dia, 150 mil
pessoas estiveram em Brasília em manifestação
contra as Reformas da Previdência e
Trabalhista, pela revogação da Lei das
Terceirizações e pelo “Fora Temer”. Na volta
para casa, a delegação da APES conseguiu
emplacar um “Fora Temer” no desembarque
dos jogadores do Flamengo ainda no Rio de
Janeiro. Aproveitando a cobertura da mídia,
entre elas a Globo e a ESPN, professores e
professoras se manifestaram e entoaram o
pedido de saída do presidente golpista em
cadeia nacional.

Debates

protestos

No início de junho, a APES dá início
a uma série de campanhas de recolhimento de
alimentos e roupas para o Acampamento
Gabriel Pimenta, do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em
Coronel Pacheco.
Na mesma época, a APES organizou
um Seminário de Comunicação Sindical. No
dia 02, o professor Paulo Roberto Figueira, da
Faculdade de Comunicação Social da UFJF
falou sobre “Concentração da Mídia:
Obstáculo à Democracia”. No dia 03, foi a vez
da mesa-redonda com as jornalistas Renata
Mafezoli do ANDES e Cláudia Costa da CSP Conlutas.
No dia 05 de junho, a representação
da APES esteve em reunião com o Diretor do
Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG,
Sebastião Sérgio de Oliveira, para tratar de
questões levantadas por docentes do instituto.
A segurança de estudantes e professores esteve

manifestacoes

em pauta, entre outros temas.
No dia 06, docentes se reuniram em
assembleia para discutir a Greve Geral
proposta pelas Centrais Sindicais entre os dias
26 e 30 de junho. Uma intensa agenda de
panfletagens nos bairros de Juiz de Fora
marcou o período de 11 a 20 de junho.
A APES organizou, em 19 de junho, o
Seminário Preparatório para o 62º Conselho
Nacional do ANDES-SN – CONAD, para
estudar e definir as posições que seriam
defendidas pela APES no Conselho.
No dia 20 de junho, a APES
participou no evento “Esquenta Greve Geral”,
um show com participação de músicos em Juiz
de Fora.
No dia 21, docentes reuniram-se em
assembleia na sede da APES, em que foram
prestados informes gerais sobre a reunião das
centrais sindicais e sobre os debates do Fórum
Sindical e Popular a respeito da construção da
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À esquerda Manifestação
em 28 de abril, à direita
manifestação em 30 de junho
Acima, músicos se apresentam
pela democracia e reunião com
aposentados afetados pelo
artigo 192

Greve Geral. Os docentes aprovaram também
posição contrária à participação da APES na
Comissão de Abertura e Transparência do
Conselho Universitário da UFJF (CONSU).
No dia 27, na reunião do CONSU, foi
aprovada, por unanimidade, uma nota de apoio
à Greve Geral do dia 30 de junho proposta
pelas três entidades, APES, Sintufejuf e DCE.
No dia 27 de junho, o Governo
publicou medida provisória com o Plano de
Demissão Voluntária (PDV) para servidores
públicos federais. O presidente da APES,
professor Rubens Luiz Rodrigues, afirmou na
ocasião que a medida tende a trazer piora na
qualidade do Serviço Público. "O Programa de
Desligamento Voluntário (PDV) confirma que
a política neoliberal de contingenciamento
pretende reduzir o orçamento por meio do
enxugamento da força de trabalho no serviço
público federal. Isso tem como desdobramento
a deterioração da qualidade do atendimento

prestado à população, especialmente na área
social”. Ao mesmo tempo, o governo ameaça
corte nas bolsas do CNPq.
No dia 30 de junho, dia de greve geral
em todo o país, milhares de trabalhadores,
trabalhadoras e estudantes estiveram
novamente nas ruas do centro de Juiz de Fora
para protestar contra a retirada de direitos,
representada pelas reformas trabalhista,
previdenciária e as terceirizações.
A manifestação percorreu as ruas do
centro da cidade com palavras de ordem e
indignação frente às ações, não apenas do
Executivo, mas também às movimentações
tendenciosas da justiça brasileira, na busca por
proteger o grupo que tomou o poder no país.
O ato, que teve a organização do
Fórum Sindical e Popular, contou com dezenas
de entidades dos movimentos sociais,
feministas, negros, sindicatos e associações de
categorias.

protestos

manifestacoes

Entre os dias 13 e 16 de julho, a APES
participou do 62º CONAD, realizado em
Niterói, sediado pela Associação dos
Docentes da Universidade Federal
Fluminense (Aduff - Seção Sindical do
ANDES-SN).
No dia 25 de agosto, a APES se reuniu
com a Reitoria da UFJF para discutir a situação
de aposentados e pensionistas afetados pela
questão do artigo 192.
O objetivo foi entregar uma carta
solicitando um posicionamento público da
Administração Superior sobre as
determinações legais que estão sendo
encaminhadas.
O sindicato buscou também o apoio da
Deputada Federal Margarida Salomão.
Em 30 de agosto, a APES esteve
reunida com professores e professoras do
Campus Muriaé do IF Sudeste MG para
discutir assuntos relacionados à jornada de
trabalho, preenchimento de folha de ponto,
auxílio-transporte, proposta de Reforma da
Previdência, entre outros.
No mesmo dia, foram eleitos os novos
membros do Conselho de Representantes da
APES: Lisleandra Machado, Maria Lúcia de
Araújo Leopoldo e Eliana Conceição Perini.
No dia 05 de setembro, professores e
professoras da UFJF e do IF Sudeste MG se
reuniram em assembleia e aprovaram a
paralisação no dia 14 de setembro contra a
Reforma da Previdência.
A assembleia aprovou também que a
APES arque com os custos da ação judicial que
defende aposentados, filiados ou não, na
questão do artigo 192.
Durante a assembleia, professores e
professoras puderam conferir o projeto de
reforma do prédio da APES e a nova campanha
de filiação ao sindicato.
As seções sindicais do ANDES-SN se
reuniram em Brasília nos dias 7 e 8 de
setembro para levar as informações acerca dos
desdobramentos dos ataques aos direitos nas
Instituições de Ensino, especialmente sobre os
impactos dos cortes de orçamento.
O Professor Amauri Fragoso, da direção
do ANDES-SN, esteve em Juiz de Fora a
convite da APES, para dois eventos de mesaredonda, discutindo os impactos das medidas
do governo sobre as Instituições Federais de
Ensino e a carreira docente.
No dia 12 de setembro, a conversa foi
na Universidade Federal de Juiz de Fora,
juntamente com Marcus David, Reitor da
instituição.
No dia seguinte, o evento foi no
auditório do Centro Administrativo do IF
Sudeste MG, Campus Juiz de Fora,
com participação do Prof. Aluísio
de Oliveira, Pró-Reitor de Desenvolvimento
Institucional.
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No dia 14 de setembro, a UFJF e o IF
Sudeste MG participaram do "Dia Nacional de
Lutas, Mobilização e Paralisação" em Juiz de
Fora. A manifestação em Juiz de Fora
começou pela manhã em atividade chamada
pelo Sindicato dos Metalúrgicos por meio do
Fórum. A entrada da siderúrgica Arcelor
Mittal foi bloqueada por cerca de duas horas
por representantes dos metalúrgicos em
conjunto com companheiros da APES,
SINTUFEJUF, SINPRO, MST, CSP-Conlutas,
CUT e do mandato do vereador Betão Cupolilo
(PT-JF). Parte do grupo seguiu para a UFJF,
onde entidades representantes dos três
segmentos da Educação realizaram
panfletagem no campus.
No dia 28, a APES recebeu a
Professora Sara Granemann para falar, em Juiz
de Fora, sobre o falso déficit da previdência.
Também à convite da APES, no dia 04 de
outubro, a Presidente do ANDES-SN, Eblin
Farage, esteve na UFJF e no IF Sudeste MG
para palestra sobre a Conjuntura de Retirada de
Direitos e a Resistência dos Trabalhadores:
Perspectivas da Unidade de Classe.
Ainda neste mês, em função das obras
de reforma em sua sede, a APES passou a
funcionar provisoriamente em novo local.
Nos dias 6 e 7 de outubro, a Regional
Leste do ANDES-SN realizou seu 93º
Encontro na cidade de Belo Horizonte. A
Professora Marina Barbosa Pinto, Secretária
Geral da APES participou da mesa- redonda
com o tema “Ensino Público e políticas
educacionais: estratégias e mobilizações para
barrar as contrarreformas” com a profª Eblin
Farage (presidente do ANDES-SN).
Representantes da APES,
SINTUFEJUF e DCE da UFJF participaram,
no dia 19 de outubro, do Ato em Defesa das
Instituições Públicas de Ensino, na UERJ. A
manifestação convocada pelo ANDES-SN
marcou a criação da “Frente Nacional em
Defesa das Instituições Públicas de Ensino
Superior”, com a adesão de docentes, técnicoadministrativos em educação, estudantes,
entidades da educação e científicas,
movimentos sociais, sindicais e populares.

Profº Thiago fala no Dia Nacional de Lutas

Debates

protestos

Reunião com aposentados afetados pelo artigo 192

Docentes em assembleia no dia 06 de novembro

Sara Granneman fala sobre o falso déficit da previdência

Docentes em assembleia no dia 24 de outubro

manifestacoes

Profª Marina Barbosa no Encontro da Regional Leste

Presidente do ANDES fala em Juiz de Fora

Ato em Defesa das Instituições Públicas de Ensino na UERJ
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José Luiz Ribeiro

No dia 17 de outubro, docentes decidem adiar a assembleia para participação no ato em defesa do João XXIII

Ato em Defesa dos Serviços Públicos

protestos

manifestacoes

A assembleia da APES inicialmente
marcada para o dia 17 de outubro foi, por
decisão dos presentes, remarcada para o dia 24
de outubro com a mesma pauta.
O objetivo do adiamento foi dar
condições para que professores e professoras
pudessem estar, naquele horário, na Câmara
Municipal de Juiz de Fora, para dar apoio aos
professores e professoras do Colégio de
Aplicação João XXIII que lá defendiam sua
autonomia pedagógica.
Os docentes se uniram a sindicatos,
movimentos sociais e representantes da
comunidade LGBT na Câmara Municipal de
Juiz de Fora, na terça-feira, 17 de outubro, para
questionar as moções de repúdio contra a
UFJF que seriam votadas naquele dia.
As moções, propostas pelos vereadores
André Mariano e José Fiorilo, criticavam a
edição e veiculação do vídeo “na hora do
Lanche”, em que o artista performático Nino
de Barros incorpora a Drag Queen Femmenino
e conversa com as crianças do Colégio de
Aplicação João XXIII.
Os vereadores criticavam o que
chamaram de apologia à ideologia de gênero.
A reação dos movimentos sociais e sindicatos
acabou por fazer com as propostas fossem
retiradas e reafirmou a liberdade pedagógica
como principio educacional.
Nos dias 20 e 21 de outubro, o
Professor Luis Antônio Peixoto, da Direção da
APES, participou da Reunião dos Setores do
ANDES, realizado na UERJ, Rio de Janeiro.
No encontro, as seções fizeram um relato de
suas assembleias e de suas atividades locais de
mobilização e os docentes aprovaram um
calendário de lutas.
APES, Sintufejuf e DCE paralisaram a
Reitoria da UFJF no “Ato em Defesa dos
Serviços Públicos”, no dia 27 de outubro.
Um panfleto intitulado “Unidos na
Luta”, elaborado coletivamente por meio do
Fórum Sindical e Popular de Juiz de Fora foi
distribuído. O ato marcou a participação local
no “Dia Nacional de Lutas, Mobilização e
Paralisação nos estados, Em Defesa dos
Serviços Públicos”, mobilização convocada
pelas Centrais Sindicais, que antecedeu o Dia
Nacional do Servidor Público (28 de outubro).
O mês de Novembro contou com uma
agenda de mobilização intensa, com
assembleia da APES e realização de campanha
de sindicalização na Faculdade de Direito e
Arquitetura da UFJF.
No dia 06 de novembro, seminários
sobre “Os 100 anos da Revolução Russa”
realizados nas cidades do Rio de Janeiro e
Juiz de Fora, Dia Nacional de Lutas no dia 10 e
reunião de lutadores e lutadoras no Rio de
Janeiro convocada pelo ANDES-SN no dia 11
de novembro..
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O Conselho Superior da Universidade
Federal de Juiz de Fora aprovou, por
unanimidade, Moção de Apoio às lutas dos
trabalhadores programadas para o dia 10 de
novembro. Documento foi construído por
APES, DCE e Sintufejuf. Nesse dia,
professoras e professores realizaram
panfletagem pela manhã no campus da UFJF e
no IF Sudeste MG, convocando para o Ato
Público "Nenhum Direito a Menos". Nessa
mesma data, o Sintufejuf deflagrou greve por
tempo indeterminado. Intensa campanha de
panfletagem foi realizada nos bairros de Juiz de
Fora entre os dias 20 e 26.
No dia 27 de novembro, docentes da
APES participaram de um ato político em
defesa do acampamento do MST, Gabriel
Pimenta, localizado no município de Coronel
Pacheco. Representantes de centrais sindicais,
de movimentos sociais e estudantis e de
organizações e partidos políticos se reuniram
na escola do acampamento para uma atividade
de cunho espiritual e ecumênico, conhecido
como "Mística", com o objetivo de fortalecer a
resistência contra o despejo das famílias
assentadas.
No dia 28 de novembro, docentes de
todo o país participaram, em conjunto com
demais categorias dos servidores públicos
federais, da caravana à Brasília (DF), com
manifestação na Esplanada dos Ministérios.
No dia 16 de novembro, mulheres de diversas
bandeiras e cores se reuniram no fim da tarde
para denunciar as alterações da emenda
constitucional que criminaliza o aborto em
casos que atualmente são permitidos pela
legislação brasileira – a PEC 181. O ato foi
organizado pelo 8M, um fórum que mobiliza
diferentes coletivos feministas de Juiz de Fora e
região em ações unificadas, e contou com a
participação de representantes de organizações
e partidos políticos, movimentos sociais,
sindicatos e de artistas da cidade.
No dia 30 de novembro, professores e
professoras da UFJF e do IF Sudeste MG,
reunidos em assembleia, decidiram aderir à
Greve Nacional, marcada para 05 de
dezembro. Já a discussão para a participação
da APES no 37º Congresso do ANDES
resultou na escolha dos docentes para compor a
delegação.
No dia 01 de dezembro, a cúpula de
seis centrais sindicais (CUT, Força Sindical,
CTB, UGT, NCST e CSB) achou por bem
cancelar a Greve Nacional, marcada para o dia
05 de dezembro. A APES divulgou uma nota
de repúdio ao cancelamento e participou dos
atos em Juiz de Fora, seguindo as orientações
do ANDES e CSP-Conlutas.
Num encontro promovido pela APES no
dia 07 de dezembro, cerca de 50 professores e
professoras do IF Sudeste MG se reuniram no
no Campus Juiz de Fora, para debater a

Debates

protestos

manifestacoes

Manifestação no dia 10 de novembro

Campanha de sindicalização na Faculdade de Arquitetura

Apoio da APES no acampamento do MST

Reunião da APES com docentes do IF Sudeste MG

Um chamado para a luta!
Durante o ano de 2017, o governo golpista de
e Michel Temer impôs um imenso
retrocesso a todas as conquistas, direitos
e garantias dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
A despeito das enormes manifestações da primeira
metade do ano, de toda a luta do ANDES e de outros sindicatos
nós assistimos pela televisão,
derrotas inimagináveis.
Enquanto o governo compra sua base de apoio
com verbas e promessas, sabe-se lá o que mais,
projetos são aprovados a toque de caixa,
tentativas de frear seu governo são derrotadas
e todos nós observamos da poltrona assustados e indignados.
Pois bem, 2018 está aí para que essa indignação volte para as ruas,
para as mobilizações, atos e manifestações.
É o momento de estar atento às ações coordenadas
dentro do sindicato sob a soberana decisão democrática das assembleias.
É hora de comparecer, de atender ao chamado, de estar presente,
de ler o panﬂeto
e estar lá no momento da luta.
Feliz 2018!
questão da cobrança do ponto feita pela
Auditoria Interna.
Ficou deliberada a realização de uma
Assembleia Geral, ainda a ser marcada pela

APES para tratar do assunto.
A APES promoveu, no dia 19 de dezembro,
seminário preparatório para a participação do
sindicato no 37º Congresso do ANDES-SN.

