
 

 

Circular nº 447/2021 

 

Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 

 

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

 

 

 

Companheiro(a)s, 

 

 

 

Encaminhamos anexo, para conhecimento, o Relatório da Comissão Nacional de 

Mobilização do ANDES-SN (CNM), do período de 8 a 12 de novembro de 2021. 

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

universitárias.  

 
 
 

Profª. Maria Regina de Ávila Moreira 
Secretária-Geral  

 
  



 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO DO ANDES S/N 

Período de 08 a 12/11/2021 

 

De acordo com a Circular Nº 410/2021, que instituiu a Comissão Nacional de Mobilização – CNM 

do período de 8 a 12/11/2021, composta pelos professores Claudio de Souza Rocha (ADUFERSA), 

Adriano Vitti Mota (ADUFRA) e professora Virginia Márcia Assunção Viana (SINDUECE), 

temos a relatar a partir das atividades desenvolvidas: 

● Desde 07/11, domingo, desembargamos em Brasília e no dia 08/11 iniciamos as atividades às 14h30. 

com reunião híbrida de acolhida da Comissão junto às diretoras Rosineide e Raquel Brito 

presencialmente e, numa sala de Meet, a Presidenta Rivânia Moura.  Nesta ocasião foram esclarecidas 

as funções operacionais de mobilização a ser desenvolvidas ao longo da semana, considerando a 

dinâmica de apoio da CNM no processo da ampla mobilização com outros setores dos serviços 

públicos em Brasília;  

● Após essa reunião (08/11) de acolhimento a CNM se dirigiu, com o material de infraestrutura do 

ANDES-SN para a primeira atividade coletiva realizada no aeroporto junto às representações dos 

serviços públicos, a saber, recepção do(a)s deputado(a)s e passageiro(a)s desembargado(a)s em 

Brasília; 

● No dia 09/11, terça-feira pela manhã, as atividades se concentraram novamente no aeroporto para 

recepção aos deputados/as e passageiros desembargados em Brasília. No período da  tarde nos 

dirigimos ao Anexo II da Câmara dos Deputados para o Ato Coletivo ampliado com as diversas 

representações do serviço público e Live do ANDES; 

● No dia 10/11, quarta-feira pela manhã, com concentração no Anexo II da Câmara dos Deputados foi 

realizado a caminhada “Tira da Gaveta” em direção à Procuradoria Geral da República – PGE no 

sentido de pressionar o Procurador Augusto Aras a desengavetar o processo da CPI  da COVID-19 

para julgamento do Presidente da República. Ainda no mesmo dia, à tarde, a concentração continuou 

no Anexo II da Câmara com a atividade lúdica do “Quadrilhão da Rachadinha”;   

● No dia 11/11, quinta-feira pela manhã a CNM acompanhou a diretora Raquel Brito para aquisição de 

materiais de infraestrutura e, à tarde, continuamos concentrados no Anexo II da Câmara com Live do 

ANDES e animação do Ato com as representações dos serviços públicos; 

● No dia 12/11, à tarde, ocorreu a reunião de avaliação na sede do ANDES-SN com a presença da CNM 

e diretore(a)s do plantão durante a mobilização nacional em Brasília. Nesta reunião foram socializadas 



 

 

as questões relacionadas às atividades desenvolvidas ao longo da semana com sugestões para as 

atividades das próximas semanas a CNM, de acordo com o relato registrado pela diretoria do ANDES-

SN.   

 

Brasília(DF), 12 de novembro de 2021 

 

Comissão Nacional de Mobilização – CNM (08 a 12/11/2021) 

 


