
 

 

Circular nº 448/2021 

 

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 16 a 19 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 16 a 19/11/2021 

 

De acordo com a Circular Nº 416/2021, a Comissão Nacional de Mobilização – CNM do 

período de 16 a 19/11/2021, foi composta pelos professores André Rosa Martins (SINDOIF), 

Cristiane Checchia (SESUNILA) e Adriano Vitti Mota (ADUFRA). No entanto, precisamos desde 

já enfatizar que o Prof. Adriano Vitti não esteve em nenhuma das atividades sob responsabilidade 

da CNM e que sequer o conhecemos. O presente relatório, portanto, foi desenvolvido apenas pelos 

dois primeiros docentes mencionados, André e Cristiane, os quais podem descrever as atividades de 

mobilização desenvolvidas durante a semana.  

 

 Começamos as atividades em Brasília no dia 16 de novembro (o Prof. André de manhã e a 

Profa. Cristiane a tarde, em virtude do horário do voo). A primeira atividade coletiva foi 

realizada no aeroporto junto a outras representações dos serviços públicos, para recepção 

aos deputados/as desembarcados em Brasilia, com faixas e cartazes contra a PEC 32. Nesta 

ocasião, como é sabido, ocorreu uma terrível agressão racista por parte de um usuário do 

aeroporto, direcionada a uma docente do ANDES-SN. O Prof. André, junto a outros 

docentes, aproximou-se do agressor para impedir novos ataques e ajudar na segurança das 

colegas, uma vez que a segurança do aeroporto não se mobilizou em nada. No período da 

tarde, foi organizada concentração com cartazes e caixa de som junto ao Anexo II da 

Câmara dos Deputados, atividade realizada junto às representações dos serviços públicos 

que também se organizam contra a PEC 32. Nesta ocasião, em meio à atividade, foram 

esclarecidas as funções operacionais da CNM a serem desenvolvidas ao longo da semana.  

 

 No dia 17 de novembro a CNM se dirigiu, com o material de infraestrutura para a primeira 

atividade coletiva do dia realizada no Espaço do Servidor. De lá, foi organizada uma marcha 

que culminou com um ato em defesa da vida da população, em especial da população negra, 

no contexto das mobilizações do mês da Consciência Negra. No período da tarde a atividade 

coletiva foi organizada junto ao Anexo II da Câmara dos Deputados. Além das faixas, 

cartazes e músicas contra a PEC 32, foi realizado um show do grupo Obará. Havia a 

possibilidade de ingressar na Câmara para conversas com deputados, mas avaliou-se que 



 

 

seria mais importante não dispersar o grupo do local da atividade. Nesse mesmo dia a tarde, 

o docente André acompanhou os colegas da Diretoria do Andes à delegacia especial da 

Polícia Civil para o registro do Boletim de Ocorrência da agressão racista.  

 
 
 No dia 18 de novembro, 5ª-feira pela manhã, a atividade coletiva junto a outras 

representações dos serviços públicos se concentrou no Anexo II do Senado, com faixas, 

cartazes e música. Houve falas das diferentes representações esclarecendo sobre as ameaças 

da PEC 32 aos serviços públicos e também sobre os problemas implicados na PEC 23. No 

período da tarde, montamos a banca do ANDES em frente ao Anexo II da Câmara, mas em 

virtude da chuva, a atividade acabou suspensa.  

 

 No dia 19 de novembro, 6ª-feira pela manhã, não houve atividade coletiva e os docentes se 

reuniram para a organização do presente relatório. Na parte da tarde estamos retornando 

para as nossas respectivas cidades.  

 

A partir de nossa avaliação, percebe-se que a Comissão de Infra-estrutura já acumulou uma 

experiência importante em termos da logística e de suporte necessários à organização das 

atividades, de modo que nos agregamos com facilidade ao funcionamento das ações necessárias. 

Talvez seja relevante pensar no aluguel de um veículo com maior capacidade de carga. Talvez 

também seja interessante a aquisição de mais bandeiras e bandeiras em tamanho maior para que se 

torne mais visíveis nos atos.  

 

Sugerimos uma atenção específica às condições de segurança, o que poderia ser feito mediante 

uma comissão de segurança própria ou até mesmo a contratação de uma equipe de segurança para 

alguns atos específicos como foi o caso do aeroporto.  

 

Brasília(DF), 19 de novembro de 2021 

 

Comissão Nacional de Mobilização – CNM (16 a 19/11/2021) 

 


