Circular nº 346/2021
Brasília (DF), 20 de setembro de 2021

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

Companheiro(a)s,

Encaminhamos o relatório da reunião do Grupo de Trabalho de Política e Formação Sindical
(GTPFS) do ANDES-SN, realizada on-line, no dia 16 de setembro do corrente ano.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e universitárias.

Prof. Luiz Henrique dos Santos Blume
3º Secretário

RELATÓRIO DA REUNIÃO NACIONAL DO GRUPO DE TRABALHO DE POLÍTICA E
FORMAÇÃO SINDICAL (GTPFS) DO ANDES-SN
Data: 16 de setembro de 2021 (quinta-feira)
Início: 14 h do dia 16 de setembro
Término: 18h do dia 16 de setembro
Presentes:
 Diretoria do ANDES-SN: Amauri Fragoso de Medeiros, Alexsandro Donato Carvalho,
Jennifer Susan Webb;
 Seções Sindicais: Waldyr Lins de Castro e Rodrigo Torquatro – ADUFF; Aldi Nestor de
Souza – ADUFMAT; Fernando Conde e Mônica Pirozi – ASPUV; Marcella Feitosa e
Serginei Liberato – ADUFERPE; Déborah Kelly Nascimento – ADUFOP; Júlio Ricardo
Quevedo – SEDUFSM; Patrícia Cristina da Silva – ADUnB; Irenísia Torres e Lena Lúcia
Spindola – ADUFC.
Pauta:
1. Informes Nacionais;
 Amauri
 Campanha Nacional com o seguinte tema: “Recomposição do orçamento das IFES,
IEES/IMES, Institutos Federais, CEFETs, com lançamento para do dia 23 de setembro
de 2021, às 19h;
 Atos
- 7 de setembro – a direção nacional esteve presente com 7 diretores;
- 2 de outubro – próximo ato da Campanha Fora Bolsonaro;
- 15 de novembro – ato da Campanha Fora Bolsonaro
- Em Brasília, contra a PEC 32, com participação da diretoria do ANDES-SN e Seções
sindicais, e visita aos gabinetes dos deputados;
 Convocação do 13º CONAD Extraordinário para acontecer nos dias 15 e 16 de outubro
de 2021.

2.

Informes das Seções Sindicais (Anexo I)

3. Conjuntura;
 No debate de conjuntura tivemos falas que, de modo geral, tocaram nos seguintes pontos:
 Várias caravanas de evangélicos no 7 de setembro;
 Capacidade de organicidade/conexão e comunicabilidade das Igrejas Evangélicas com as
massas através de mídias como: jornais impressos, WhatsApp entre outros;
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Atos de 7 de setembro atravessados por uma pauta que propunha o fechamento do
Congresso Nacional, apesar de todos os problemas da classe trabalhadora e sua pauta
econômica como o desemprego, a fome e outros;
O recuo de Bolsonaro não arrefeceu a base;
A simbologia do 7 de setembro;
O grito dos excluídos como um “apêndice” do 7 de setembro;
As 19 absolvições do ex-presidente Lula e sua candidatura à presidência da República;
Crise no setor imobiliário na China;
A preocupação dos Estados Unidos com a China;
Nos seus atos de rua, a Direita tem procurado se descolar dos grupos bolsonaristas;
Os “nossos” atos – da classe trabalhadora, não tiveram a força que costumavam ter em
função, principalmente, da Pandemia da COVID-19;
Os militares estão divididos em relação ao apoio à Bolsonaro;
Caminhoneiros ligados ao agronegócio e grandes empresas;
Como será a organização da CUT e do PT para os próximos atos?;
Partidos da esquerda – não existe interesse no impeachment de Bolsonaro;
A busca da 3ª via – Direita e Centro Direita;
Os evangélicos, o homeschooling e as ligações com a EaD;
A universidade pública e a pandemia – dois anos de ensino remoto e a situação dos
egressos da educação pública em relação ao acesso à universidade;
Desqualificação pela educação ofertada pelas universidades públicas;
Cenário indefinido sobre o governo Bolsonaro: um governo fortalecido? Ou um governo
enfraquecido?
Ataques às escolas e a(o)s docentes;
Enquanto as Igrejas Evangélicas eram contra o lockdown, as escolas ficaram fechadas;
Maior articulação com os movimentos sociais para demonstrarmos força nas ruas;
O golpe está em curso – o recuo de Bolsonaro;

4. 40o Congresso do ANDES-SN.
 A partir das discussões sobre a realização do 40º Congresso do ANDES-SN, ficaram os
seguintes encaminhamentos:
 Realizar o 40º Congresso na forma presencial em janeiro; indicar também o mês de
fevereiro, caso não seja possível realizar em janeiro; e o mês de março, caso não seja
possível realizar em fevereiro, devido às condições sanitárias (Avaliação a ser realizada
30 dias antes da data de realização do Congresso);
 O(A)s participantes do congresso deverão estar vacinado(a)s e apresentar o a testagem
realizada no máximo 48 horas do início do congresso;
 Caso não seja possível a realização do congresso presencial, até marco, realizar o
congresso virtual, com novo formato, considerando, por exemplo, a representação de
50% da(o)s delegada(o)s;
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Planejamento dos eventos do sindicato para o próximo período, indicando no um
cronograma para 2022 com relação às eleições;
Que o GTPFS local fomente o debate sobre os critérios de realização do congresso nas
AGs que se preparam para o próximo CONAD.
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ANEXO I
INFORMES DAS SEÇÕES SINDICAIS
 ADUFOP
 ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 29 de Maio em Ouro Preto e Mariana.
Vídeo e fotos do ato em Ouro Preto.
 Nota da ADUFOP à Diretoria e às/aos docentes sindicalizados na ADUNIMONTES.
 ADUFOP assina Carta do povo de Ouro Preto: Roubam nosso minério e agora querem
nossa água.
 ADUFOP divulga Nota de Repúdio da Frente Mineira de Luta das atingidas e dos
atingidos pela mineração - FLAMa-MG ao evento 1ª Semana do Meio Ambiente “Sustentabilidade: Perspectivas agenda de 2030” promovido pelo Programa de PósGraduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP, em parceria com
a Fundação do Meio Ambiente (FEAM).
 Nota da ADUFOP sobre Corte de recursos da universidade e dos direitos estudantis: a
situação da UFOP.
 A presidente da ADUFOP, Kathiuça Bertollo, participa da live de lançamento da
Campanha em Defesa de um novo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) em
Mariana, no dia primeiro de junho.
 ADUFOP divulga vacinação de servidores do ensino superior em Ouro Preto, Mariana e
João Monlevade.
 ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 19 de junho em Ouro Preto, Mariana e
João Monlevade.
 Nota da ADUFOP Efeitos do corte de recursos na universidade, SOU.GOV e
Vacinação: Relatos do Comitê de Monitoramento.
 ADUFOP apoia a CHAPA 2 — Movimento Oposição: Liberdade, Democracia e Luta Sindicato Metabase Mariana.
 ADUFOP divulga Nota da FLAMa de apoio à Chapa 2 – “Movimento Oposição:
Liberdade, Democracia e Luta” para A eleição da diretoria do sindicato Metabase
Mariana.
 ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 03 de julho em Ouro Preto e Mariana.
 ADUFOP publica atividade da FLAMa-MG (Frente Mineira de Luta das Atingidas e dos
Atingidos pela Mineração) - Seminário Mineração, água e meio ambiente, nos dias 06 e
07 de julho.
 A professora Kathiuça Bertollo, presidente da ADUFOP, juntamente com ex-alunas do
curso de serviço social da UFOP, escreveram o artigo: “A luta de classes na educação
superior pública: considerações sobre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).”
publicado na Revista do ANDES-SN "Universidade & Sociedade Ed. 68"
 ADUFOP publica uma pesquisa sobre o Trabalho docente na pandemia da COVID 19.
O formulário tem como objetivo ampliar a comunicação da Diretoria com a base, acerca
do trabalho da categoria durante a pandemia.
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ADUFOP solicita informações à Reitora acerca do Reuni Digital, IN 65 e a perspectiva
de retorno presencial na UFOP.
A ADUFOP retoma o seu Ciclo de Debates com a live “A Reforma Administrativa:
Destruição dos serviços públicos e dos direitos laborais”, 28 de julho, com a participação
da Professora Rivânia Moura, atual presidente do ANDES-SN, gestão 2020-2022.
Rivânia é professora do curso de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro e tem estudos na área da previdência social e financeirização.
ADUFOP contribui na construção dos atos do dia 24 de julho em Ouro Preto e Mariana.
A ADUFOP publica a Cartilha Chamada Cultural. O trabalho é resultado do compilado
das Indicações Culturais semanais que vêm ocorrendo desde primeiro de maio de 2020.
A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em parceria com a ADUFOP e o
Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFOP (Assufop), realiza
campanha que tem como objetivo transmitir a mensagem: "Acredito na ciência!
Acredito na vacina!"
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.
ADUFOP contribui para vinda de garimpeiros e moradores de Antônio Pereira
manifestarem no centro de Ouro Preto – em 03 de agosto.
Nota de preocupação – Retorno presencial das aulas em Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade.
ADUFOP divulga Dia de Mobilização em Defesa da Formação de Professoras e
Professores em Minas Gerais- 18 de agosto.
Em Assembleia Geral ADUFOP, docentes aprovam a Greve Nacional dos Servidores e
Servidoras Públicos.
ADUFOP produz material: Diga não à Reforma Administrativa.
Caminhada Fora Saneouro – ADUFOP contribui na organização e construção da
caminhada.
Além de contribuir financeiramente para o Acampamento Fora Saneouro – 21 de agosto.
A Professora Kathiuça Bertollo, Presidente da ADUFOP, participou da Mesa: “Trabalho
e Meio Ambiente: Como Sindicatos e Trabalhadores podem contribuir para adiar o fim
do mundo”, no dia 17 de agosto. A atividade faz parte do XVII Encontro Nacional da
Associação Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET) que tem como tema central as
Crises e horizontes do trabalho a partir da periferia.
ADUFOP contribui na divulgação do Mapeamento Cultural UFOP.
ADUFOP divulga Nota Pública em defesa das matrizes de danos construídas com a
população atingida – FLAMa-MG, Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais e Aedas.
7 DE SETEMBRO - É DIA DE RESISTIR! #7SForaBolsonaro – ADUFOP contribui
na organização e construção do ato em Ouro Preto.
6






Mariana: 7 de setembro – Fora Bolsonaro – ADUFOP contribui na organização e
construção do ato em Mariana.
10 de setembro: Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
ADUFOP doa 45 Kits de higiene para Campanha Unidos Pela Vida em Ouro Preto.
ADUFOP contribui com 2 mil reais para o Jornal A Sirene - nos meses de agosto,
setembro e outubro
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