
 

 

Circular nº 419/19 

Brasília (DF), 16 de outubro  de 2019. 

 

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

 

  Companheiro(a)s, 

 

 Encaminhamos, para conhecimento, o relatório da reunião do Grupo de 

Trabalho de Política de Classe para as questões Étnicorraciais, de Gênero e Diversidade 

Sexual (GTPCEGDS) do ANDES-SN, realizada na cidade do Rio de Janeiro (RJ), no 

dia 29 de agosto do corrente ano.   

 Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 

sindicais e universitárias. 

 

 

 

Profª. Caroline Lima  

1ª Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELATÓRIO REUNIÃO GTPCEGDS 

 

Reunião do GTPCEGDS 
Data: 29/08 

Horário: das 09h às 12h 

Local: UERJ, Rio de Janeiro (RJ) 

 

Presentes 

Diretoria: Caroline Lima, Elizabeth Barbosa e Adriana Dalagassa. 

Seções Sindicais:  

ADUA: Marcelo M. Vallina; ADUFPA: Dalva de Cássia Sampaio dos Santos; 

ADUFPB: Eduardo H. Guimarães; ADUFS: Saulo Henrique; ADUSB: Patrícia Araújo 

de Abreu C. e Alexandre G. Carvalho; ADUFU: Eduardo Fraga Tullio; SINDCEFET-

MG: André Leão; ADUFES: Maria Daniela Corrêa de Macedo, Viviana Mónica 

Vermes, Jose Antonio Rocha e Iguatemi S. Rangel; ASDUERJ: Rosineide Cristina de 

Freitas; ADUR-RJ: Luís Mauro S. Magalhães e Dan Gabriel D.; ADUFPEL: Thiago 

Sebastiano de Melo e Francisco Carlos Vitória; APROFURG: Sabatha Catoia Dias, 

Cristiano Engelke, Lucas Cerqueira e ADUEPB:  Mauriene Silva de Freitas;  

 

  

Pauta:  

1. Informes (ANEXO 1); 

2. Resoluções 64º CONAD; 

3. Material de combate ao capacitismo; 

4. Encaminhamentos.  

  

Após a apresentação da pauta e rodada de apresentações do(a)s participantes, 

iniciou-se a reunião. Os informes enviados por e-mail e entregues por escrito, se 

encontram no Anexo 1. Em seguida, partimos para o debate do ponto 2 - Resoluções 64º 

CONAD, a Coordenação apresentou ponto por ponto as resoluções, as quais foram 

debatidas e, a partir da discussão, estruturou-se os encaminhamentos.   

Sobre a resolução:  



 

 

1. Que o ANDES-SN e as seções sindicais participem da luta em 

defesa dos direitos sexuais e reprodutivos com ênfase no 

reconhecimento pelo  Ministério da Saúde do termo “violência 

obstétrica” e na luta contra a PEC nº 29/2015, Proposta  de 

Emenda Constitucional que criminaliza todos os tipos de 

aborto, até mesmo os previstos em lei, que garantam a vida das 

mulheres. 

Encaminhou-se:  

- Em articulação com movimentos sociais, construir uma campanha com materiais que 

tragam expressões de violências obstétricas como: Dificuldade das próprias mulheres 

em reconhecer como violência o que elas passam no parto. Como reconhecer, quais 

direitos, como denunciar etc; 

- Pautar na vigília de combate à violência contra as mulheres (os 16 dias de ativismo - 

de 25.11 a 10.12) a luta pelo arquivamento da PEC nº 29/15 e de combate à violência 

obstétrica, com produção de Cards diários;   

- O GTPCEGDS, em conjunto com o GTSSA, articular ações e produção de materiais 

que combatam essas violências;  

 - Articular ações com pesquisadores(as) dos cursos das áreas de saúde nas 

Universidades, IF e CEFET que tratem do acesso à saúde, sobre as políticas de controle 

social, a necessidade de garantir os serviços de saúde para a população negra, indígena, 

LGBTT e mulheres.  

Sobre a resolução:  

2. Que as secretarias regionais e as seções sindicais fomentem o debate via 

GTPCEGDS e GTPFS sobre a criminalização da LGTTfobia. 

Encaminhou-se:  



 

 

- Tendo em vista os materiais produzidos pelo ANDES-SN de combate à LGBTTfobia e 

a importante vitória da criminalização dessa no Supremo Tribunal Federal - STF, que as 

secretarias regionais pautem essa temática, em conjunto com as seções sindicais, em 

seus encontros.  

Sobre a resolução:  

3. Que o ANDES-SN, em articulação com a CSP-CONLUTAS e 

movimentos sociais, denuncie em âmbitos nacional e 

internacional as violações dos direitos humanos protagonizadas 

pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

ao comprometer a segurança e a identidade das pessoas que 

participam do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas 

do Rio de Janeiro. 

Encaminhou-se:  

- A Diretoria do ANDES-SN pautará essa resolução no 4º Congresso da CSP-Conlutas.  

Sobre a resolução:  

4. Que o GTPCEGDS, em articulação com o GTPFS, elabore material que trata da 

paridade de gênero e da participação das mulheres no movimento sindical para 

subsidiar o debate nas seções sindicais. 

Encaminhou-se:  

- Foi tratado na reunião conjunta com o GTPFS de manhã, como ponto de pauta. 

Após o debate e seus encaminhamentos, partimos para o próximo ponto de 

pauta: 3. Material sobre capacitismo. A Coordenação do GTPCEGDS expôs o que 

gerou esse ponto, a necessidade do debate para a construção dos materiais de mídia para 

o dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A Diretora 

Adriana Dalagassa apresentou a proposta de material para ser utilizado pela imprensa do 



 

 

ANDES-SN (Anexo II), após a exposição, abriu-se para o debate sobre os materiais, 

encaminhou-se: 

- Usar imagens de docentes sindicalizado(a)s, evidenciar o que significa o termo 

capacitismo;  

 - Focar nos direitos da pessoa com deficiência, pautar os principais problemas que não 

garantem condições de trabalho e a permanência de docentes, estudantes e técnico(a)s-

administrativo(a)s nas universidades, IF e CEFET;  

- Tratar da necessidade das universidades, IF e CEFET considerarem as pautas da 

pessoa com deficiência na perspectiva da dignidade humana, a partir do debate 

humanista e filosófico, não de uma forma em separada, como que tratando de 

especificidades, mas combinada ao conjunto das diversas condições de existência;  

- Que os materiais tratem do papel dos núcleos de apoio, da necessidade de abordagens 

e metodologias inclusivas;  

- Que o ANDES-SN passe a utilizar tecnologias assistivas para que sindicalizado(a)s 

com deficiência possam acessar suas páginas e informações nas redes sociais, site etc.  

 Às 18h encerrou-se a reunião do GTPCEGDS.    

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

Informes das seções sindicais  

 

Data: 29/08/2019          

Local: ASDUERJ 

Seção Sindical: ADUFES 

Informes prestados por: Iguatemi e Daniela 

 

Data da última reunião do GT local: 15/08/2019. n° de participantes: 7. 

Indicações/Recomendações ao GTPCEGDS nacional: Realização em setembro de 

oficina para criação de PODCASTS iniciando sobre a discussão sobre gênero. 

Parceria com o fórum de mulheres do E.S. para participação em evento 

de formação de mulheres sindicalizados da ADUFES. 

Deliberação/Indicações de AG de interesse do GTPCEGDS nacional data 

da ag: Organização do GT por comissões de gênero, ético nacional e LGBTT para 

otimização dos encaminhamentos de pautas e locais específicos. 

Calendário reuniões segundo semestre 

 

 

 


