
 

 

Circular nº 449/2021 

 

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 22 a 26 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 22 a  26 de novembro de 2021 

 

Este é o Relatório da Comissão Nacional de Mobilização – CNM do período de 22 a 26/11/2021, 
que foi composta pelas professoras Maria Raquel Garcia Vega (ADUENF), Gelta Xavier (ADUFF) 
e Cássia Barbosa Reis (ADUEMS). A programação da semana já estava definida pela Diretoria do 
ANDES-SN. 

As atividades aqui relatadas foram realizadas com a participação de todas as integrantes da 
comissão, com exceção de momentos em que alguma tivesse atividade remota na sua universidade, 
sejam estas aulas, reuniões ou mesas de congresso.  

Chegada a Brasília e imediata participação em Atividade no Aeroporto recepção do(a)s deputados e 
deputadas a partir das 16 horas. 

 

 

ATIVIDADE NO AEROPORTO. 

Nos dias 22 e 23 estivemos junto a representantes de outras categorias e centrais. Com bandeiras, 
faixas, cartazes, músicas, instrumentos musicais, palavras de ordem, nos manifestamos, indicando a 
passageiro(a)s de modo geral nossa disposição para barrar a PEC 32. 

NO ESPAÇO DO SERVIDOR  E ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS. 

No dia 24 de novembro, houve concentração junto a outras categorias neste espaço para a seguinte 
atividade programada: 

 Caminhada pela Esplanada dos Ministérios até a frente do Congresso Nacional, onde houve 
dinâmica de representação denunciando práticas de corrupção de deputado(a)s e 
senadore(a)s, utilizando cédulas impressas com marcas de sangue lançadas como menção à  
troca de voto favorável à PEC 32 e contra os direitos sociais.  

 A mobilização contou também com a participação de todos/todas  com  palavras de ordem, 
músicas e ciranda. 

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

 DIA 23 de novembro: 

 Caminhada até o Ministério da Economia (Bloco P) para Ato em Defesa dos recursos para a 
Ciência e Tecnologia. Falas de representantes de entidades e centrais sindicais enfatizaram as 
perdas com os cortes orçamentários para institutos de pesquisas e universidades. 

 



 

 

CAMARA DOS DEPUTADOS – ANEXO II 

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro realizamos vigília e visitas aos gabinetes. 

Vigília: nos dias 23 e 24 esta atividade reuniu um número significativo de entidades com bandeiras, 
músicas, palavras de ordem.  A dinâmica de falas repete o conjunto das denúncias e traz novas 
informações a respeito das possibilidades de aprovação ou não da PEC 32. 

No dia 24 houve reapresentação do teatro que denuncia a corrupção e troca de favores em 
detrimento dos serviços públicos. 

VISITAS AOS GABINETES: 

Foram organizados grupos de 3 ou 4 professore(a)s, com autorização para entrada no Congresso. 
Visitamos gabinetes das Lideranças dos seguintes partidos: MDB, PSB, PDT,  

PSOL e PCdoB. Em relação a estes últimos fomos informadas que o partido “fechou questão” 
contra a PEC 32. 

Visitamos o gabinete do vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos e da primeira 
Secretária da casa deputada Marília Arraes. 

Também foram realizadas visitas aos gabinetes de deputado(a)s dos partidos: Republicanos, 
Podemos, PSC, PSB onde foram entregues cartas e questionados os posicionamentos. 

SENADO – ANEXO II 

Ato na frente do Anexo II do Senado, a partir das 10 horas do dia 25 de novembro com falas, 
denúncias, palavras de ordem... 

Considerações da comissão: 

Nota-se uma melhora na infraestrutura e logística oferecida aos manifestantes (água, material 
divulgação, chapéus, blusas e guarda-sol).  

Recomendamos: 

 A manutenção dos instrumentos musicais. 
 Explicitar as funções dos integrantes da CNM de forma antecipada. 
 Fazer a crítica ao modo como são arregimentados o(a)s participantes que representam a 

CUT, CNTE, PROIFES, é visível a terceirização do movimento. 
 Uma campanha enfatizando a importância da participação da base na mobilização em 

Brasília. 
 

Brasília, 26 de novembro 2021. 

 

Comissão Nacional de Mobilização – CNM (22 a 26/11/2021) 


