
INFORMES DA ASSEMBLEIA DOCENTE - 23 DE FEVEREIRO DE 2022

LOCAIS

JANEIRO

13/01

Assembleia aprova construção da greve dos SPF por reajuste salarial, paralisação
no dia 18 e ações de defesa da segurança sanitária dentro da UFJF e do IF Sudeste
MG

Professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia
no início da noite de quinta-feira, 13 de janeiro, decidiram aderir à construção da
greve unificada dos Servidores Públicos Federais, tendo como pauta a reposição
salarial, com índice a ser definido pelo Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais. Dentro das reivindicações também estão a rejeição a
PEC 32, que impõe a reforma administrativa; melhores condições de trabalho e a
derrubada da Emenda Constitucional 95, que institui o teto de gastos. Os docentes
incluíram também a construção de uma pauta específica do setor da educação.

18/01

FOSEFE realiza entrevista coletiva nesta terça-feira

No dia 18 de janeiro, Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais
(SPFs), o Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais de Juiz de Fora e
Região (Fosefe) realizou uma entrevista coletiva virtual, a partir das 08h30. A data
seguiu o calendário nacional definido pelo o Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais (Fonasefe) e tem como objetivo unificar as categorias
do serviço público federal em defesa do reajuste salarial, com índice a ser definido
pelo Fórum.

APES organiza bate papo sobre perdas salariais e carreira com Amauri Fragoso no
dia de paralisação

Para marcar o dia 18 de janeiro, Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos
Federais (SPFs), o professor Amauri Fragoso de Medeiros, da direção do
ANDES-SN, foi o convidado da APES para um bate-papo sobre perdas salariais e
carreira, a partir das 15h com transmissão no You Tube e Facebook do sindicato.

https://www.apesjf.org.br/assembleia-aprova-construcao-da-greve-dos-spf-por-reajuste-salarial-paralisacao-no-dia-18-e-acoes-de-defesa-da-seguranca-sanitaria-dentro-da-ufjf-e-do-if-sudeste-mg
https://www.apesjf.org.br/assembleia-aprova-construcao-da-greve-dos-spf-por-reajuste-salarial-paralisacao-no-dia-18-e-acoes-de-defesa-da-seguranca-sanitaria-dentro-da-ufjf-e-do-if-sudeste-mg
https://www.apesjf.org.br/assembleia-aprova-construcao-da-greve-dos-spf-por-reajuste-salarial-paralisacao-no-dia-18-e-acoes-de-defesa-da-seguranca-sanitaria-dentro-da-ufjf-e-do-if-sudeste-mg
https://www.apesjf.org.br/fosefe-realiza-entrevista-coletiva-nesta-terca-feira
https://www.apesjf.org.br/apes-organiza-bate-papo-sobre-perdas-salariais-e-carreira-com-amauri-fragoso-no-dia-de-paralisacao
https://www.apesjf.org.br/apes-organiza-bate-papo-sobre-perdas-salariais-e-carreira-com-amauri-fragoso-no-dia-de-paralisacao
https://www.youtube.com/user/APESJFSSind
https://www.facebook.com/apesjf.ssind


21/01

Plataforma Busco Saúde informa aumento de 236% nos casos de covid dentro da
comunidade acadêmica

Segundo informações do “Busco Saúde”, desde a divulgação do último boletim da
plataforma, em dezembro foram confirmados 133 novos casos de Covid dentro da
comunidade acadêmica da UFJF. Onde havia 63 casos, agora são 212 notificações,
um aumento de 236%. De acordo com a notícia veiculada no site da UFJF, a média
móvel de casos confirmados também apresentou um aumento expressivo no
mesmo período. “No dia 14 de dezembro, a média era de 0,14 casos novos por dia.
Já no dia 2 de janeiro, esse indicador havia subido para 3 casos diários, tendo
chegado no dia 8 de janeiro a 8,3 novos casos e no dia 15 de janeiro a 10,3 –
correspondendo a um aumento de 73 vezes na média móvel de casos. De acordo
com o boletim, até a presente data, não foram notificadas internações ou óbitos em
decorrência da Covid-19 entre a população monitorada pelo Busco Saúde”.

Volta às aulas nas escolas municipais de Juiz de Fora se dá em meio ao aumento
de casos de contaminação pela variante Ômicron

A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou, na quinta-feira, que o ano letivo das escolas
públicas municipais terá início no dia 7 de fevereiro. O modelo é presencial, não
facultativo, ou seja, a presença dos alunos nas salas de aula volta a ser obrigatória
na cidade, não cabendo a possibilidade de se manter no ensino on line.

Fórum Intersindical critica tentativa de censura no uso de emails institucionais no IF
Sudeste MG

No dia 16 de dezembro, professoras e professores do IF Sudeste MG foram
surpreendidos com o email da Corregedoria e Diretoria de Tecnologia da
Informação, estabelecendo normas para o uso do email institucional. Em reação, as
representações docentes divulgaram, nesta sexta-feira, uma nota criticando a
atitude de censura do documento.

UFJF envia ofício buscando dados sobre perfis em redes sociais ligados à
instituição

A Diretoria de Imagem da UFJF enviou, aos dirigentes de unidades acadêmicas e
administrativas da instituição, um ofício, no dia 07 de janeiro, requisitando

https://www.apesjf.org.br/plataforma-busco-saude-informa-aumento-de-236-nos-casos-de-covid-dentro-da-comunidade-academica
https://www.apesjf.org.br/plataforma-busco-saude-informa-aumento-de-236-nos-casos-de-covid-dentro-da-comunidade-academica
https://www.apesjf.org.br/volta-as-aulas-nas-escolas-municipais-de-juiz-de-fora-se-da-em-meio-ao-aumento-de-casos-de-contaminacao-pela-variante-omicron
https://www.apesjf.org.br/volta-as-aulas-nas-escolas-municipais-de-juiz-de-fora-se-da-em-meio-ao-aumento-de-casos-de-contaminacao-pela-variante-omicron
https://www.apesjf.org.br/representacoes-docentes-criticam-tentativa-de-censura-no-uso-de-emails-institucionais-no-if-sudeste-mg
https://www.apesjf.org.br/representacoes-docentes-criticam-tentativa-de-censura-no-uso-de-emails-institucionais-no-if-sudeste-mg
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/E-mail-de-Instituto-Federal-do-Sudeste-de-Minas-Gerais-Professores-JF-IMPORTANTE-CORREGEDORIA-INFORMA-em-parceria-com-DTIC-Diretoria-de-Tecnologia-da-Informacao.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/E-mail-de-Instituto-Federal-do-Sudeste-de-Minas-Gerais-Professores-JF-IMPORTANTE-CORREGEDORIA-INFORMA-em-parceria-com-DTIC-Diretoria-de-Tecnologia-da-Informacao.pdf
https://www.apesjf.org.br/ufjf-envia-oficio-buscando-dados-sobre-perfis-em-redes-sociais-ligados-a-ufjf
https://www.apesjf.org.br/ufjf-envia-oficio-buscando-dados-sobre-perfis-em-redes-sociais-ligados-a-ufjf


informações acerca de perfis em mídias/redes sociais associadas à UFJF e suas
unidades, setores e projetos, bem como a departamentos, condenações, programas
de pós-graduação, laboratórios de pesquisa e/ou inovação e a possíveis projetos.
Anexo ao ofício, um formulário para ser preenchido e enviado até o dia 04 de
fevereiro.

28/01

APES divulga nota sobre processo de emancipação do Campus Avançado da UFJF
em GV

A APES divulgou nota pública a explicitando sua visão sobre o curso da discussão
sobre eventual emancipação do campus Governador Valadares da UFJF, em
especial quanto ao processo de elaboração de uma metodologia de debates sobre o
tema. A nota traça um histórico do processo até então e aponta a necessidade de
mais tempo para o debate, a fim de ampliar a capacidade democrática do
processo.Clique aqui para ler a nota

Estudo projeta continuidade da pandemia com aumento do número de casos

A situação que se projeta para o estado de Minas Gerais ainda é de continuidade da
pandemia para os meses de fevereiro e março de 2022, com um aumento de casos
devido às flexibilizações e ao aumento da mobilidade urbana em dezembro de 2021.
Esta é uma das conclusões da “Nota técnica: Acompanhamento da pandemia de
COVID-19 em Minas Gerais, cenário epidemiológico para o início de 2022 e
medidas necessárias para um retorno escolar seguro”, documento divulgado, nesta
sexta-feira, pela Frente em Defesa da Educação. O estudo, realizado por um grupo
de pesquisadores federais, analisa o comportamento da Covid 19 nos municípios de
Juiz de Fora, Belo Horizonte, Diamantina, Uberaba e Uberlândia, com a finalidade
de apontar diretrizes seguras para a contenção da pandemia no início de 2022 e
subsidiar as discussões acerca do retorno às aulas presenciais.Clique aqui para
baixar a nota

29/01

Centro de Juiz de Fora teve Marcha da Visibilidade Trans no sábado

No sábado, 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, o calçadão da Rua
Halfeld foi tomado pela primeira Marcha da Visibilidade Trans de Juiz de Fora. “A
antiga rua direita, que era proibida de ser frequentada por pretas, pretos, travestis e

https://www.apesjf.org.br/apes-divulga-nota-sobre-processo-de-emancipacao-do-campus-avancado-da-ufjf-em-gv
https://www.apesjf.org.br/apes-divulga-nota-sobre-processo-de-emancipacao-do-campus-avancado-da-ufjf-em-gv
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/NOTA-PUBLICA.docx
https://www.apesjf.org.br/estudo-projeta-continuidade-da-pandemia-com-aumento-do-numero-de-casos
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/FRENTE-DE-DEFESA-DA-EDUCACAO-NOTA-TECNICA-JANEIRO-versao-final.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/FRENTE-DE-DEFESA-DA-EDUCACAO-NOTA-TECNICA-JANEIRO-versao-final.pdf
https://www.apesjf.org.br/marcha-da-visibilidade-trans-tomou-o-calcadao


gays, onde somente a elite juizforana branca podia transitar, é onde a gente
subverte o esquema, ocupando o calçadão para dizer que existimos e resistimos”,
disse Dandara Felícia, transativista preta, fundadora da Associação de Travestis,
Transgeneres e Transexuais de Juiz de Fora (Astra-JF), uma das organizadoras da
marcha.

FEVEREIRO

01/02

Proposta de Metodologia de Debates sobre a Emancipação do Campus de
Governador Valadares foi aprovada pelo Conselho Superior

No dia primeiro de fevereiro, foi aprovada, em reunião do Conselho Superior, a
proposta de metodologia de debates sobre a emancipação do campus de
Governador Valadares da UFJF. Uma série de encaminhamentos da APES teve
aprovação no Conselho.

02/02

Live da APES fez alerta sobre as consequências da volta presencial nas escolas de
Juiz de Fora

A APES realizou na quarta-feira, dia 02 de fevereiro, uma live para debater o
cenário da pandemia em Juiz de Fora e a volta presencial às aulas, com as
presenças do pesquisador Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia e Dina Amara Faria, Professora das Rede Municipal de Juiz de Fora,
integrante da Frente de Defesa da Educação. A live está tendo uma grande
repercussão devido aos alertas dados com relação ao que pode acontecer com Juiz
de Fora, caso mantido o retorno presencial nas escolas.

07/02

“A volta às aulas presenciais em escolas e universidades não é recomendável”, diz
professor que faz o acompanhamento da Covid na região

https://www.apesjf.org.br/proposta-de-metodologia-de-debates-sobre-a-emancipacao-do-campus-de-governador-valadares-foi-aprovada-pelo-conselho-superior
https://www.apesjf.org.br/proposta-de-metodologia-de-debates-sobre-a-emancipacao-do-campus-de-governador-valadares-foi-aprovada-pelo-conselho-superior
https://www.apesjf.org.br/live-da-apes-fez-alerta-sobre-as-consequencias-da-volta-presencial-nas-escolas-de-juiz-de-fora
https://www.apesjf.org.br/live-da-apes-fez-alerta-sobre-as-consequencias-da-volta-presencial-nas-escolas-de-juiz-de-fora
https://www.apesjf.org.br/a-volta-as-aulas-presenciais-em-escolas-e-universidades-nao-e-recomendavel-diz-professor-que-faz-o-acompanhamento-da-covid-na-regiao
https://www.apesjf.org.br/a-volta-as-aulas-presenciais-em-escolas-e-universidades-nao-e-recomendavel-diz-professor-que-faz-o-acompanhamento-da-covid-na-regiao


Diante da retomada do aumento da contaminação por Covid 19 no Brasil e no
mundo, derivada da disseminação da variante Ômicron, a APES foi conversar
novamente com o professor Helder Antônio da Silva, que faz parte da equipe de
pesquisadores do Laboratório de Biologia da Conservação do Instituto Federal do
Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena. A equipe é formada por
pesquisadores de diferentes instituições brasileiras que se reuniram desde 19 de
março de 2020 com o intuito de acompanhar a evolução e a dispersão do vírus
SARS-CoV-2.

09/02

APES divulga Nota Pública sobre a volta presencial das aulas

A APES divulgou nota sobre a volta presencial às aulas. No documento, o sindicato
faz uma análise do atual momento da pandemia, defende o passaporte vacinal, a
possibilidade de manutenção do Ensino Remoto Emergencial no atual cenário de
descontrole da pandemia, os protocolos de segurança sanitária e reafirma o seu
compromisso histórico com a defesa da categoria, das condições de trabalho e da
educação pública, laica, de qualidade, gratuita e socialmente referenciada.
Acompanhe.

10/02

Administração da UFJF anuncia volta 100% presencial sem deliberação institucional

A administração da Ufjf divulgou, em sua conta no twitter, um anúncio da volta
presencial das aulas na instituição. O texto, publicado às 15h10 desta quinta-feira,
10 de fevereiro, diz: “Todas as aulas correspondentes ao 1º semestre de 2022 serão
presenciais. Estamos preparando nosso retorno para 18 de abril. Ainda hoje
publicaremos mais informações”.

A divulgação, que se transformou logo em manchete da Tribuna de Minas, causou
surpresa à APES. Isto porque a decisão de volta presencial de todas as aulas em 18
de abril ainda não foi tomada pela instituição. O que se debateu na reunião de
ontem, do conselho superior, foram alterações no protocolo de segurança.

https://www.apesjf.org.br/apes-divulga-nota-publica-sobre-a-volta-presencial-das-aulas
https://www.apesjf.org.br/apes-divulga-nota-publica-sobre-a-volta-presencial-das-aulas
https://www.apesjf.org.br/voltapresencialufjf


Mudanças que tiveram voto contrário da APES, por decisão de assembleia, que
entendeu que não é momento de se relaxar nas medidas de prevenção contra a
covid.

11/02

Assembleia vai discutir greve dos Servidores Públicos Federais

Professoras e professores do IF Sudeste MG e da UFJF se reúnem em assembleia
na segunda feira, dia 23 de fevereiro, às 17h30, para discutir a greve dos SPF:
estado de greve, eleição delegados e observadores para o 40º congresso do
ANDES-SN, aulas presenciais e outros assuntos, além dos informes.

14/02

UFJF e IF Sudeste MG decidem exigir passaporte vacinal para volta presencial

UFJF e IF Sudeste MG decidiram na tarde de hoje, em seus respectivos Conselhos
Superiores, pela exigência do passaporte vacinal para o retorno presencial das
aulas.

Dentro do IF Sudeste MG, a exigência é do esquema vacinal atualizado, inclusive
com a dose de reforço. Aqueles que começaram o esquema vacinal atrasado
poderão frequentar as aulas, desde que cumpram os prazos a partir da primeira
dose. Aqueles que não apresentarem a comprovação poderão frequentar as aulas
apresentando teste negativo para covid realizado nas últimas 72 horas. No entanto,
o IF Sudeste MG segue em regime de ensino remoto, tendo recuado ao Cenário 1,
ou seja, sem aulas presenciais, em decisão tomada em 26 de janeiro, por conta do
avanço da variante Omicron.

15/02

Banner da APES é vandalizado em frente a sua sede

Na noite de segunda-feira, 14 de fevereiro, o banner fixado em frente da sede da
APES foi atacado por duas pessoas, que se esforçaram em apagar, com spray, os

https://www.apesjf.org.br/assembleia-vai-discutir-greve-dos-servidores-publicos-federais
https://www.apesjf.org.br/ufjf-e-if-sudeste-mg-decidem-exigir-passaporte-vacinal-para-volta-presencial
https://www.apesjf.org.br/banner-da-apes-e-vandalizado-em-frente-a-sua-sede


dizeres de Fora Bolsonaro. O ato foi presenciado por pessoas que passavam no
local, que filmaram a ação, fazendo também a denúncia aos seguranças do
campus, os quais acionaram a PM. Uma pessoa foi autuada em flagrante.

17/02

APES e Sintufejuf realizam campanha de arrecadação para vítimas das chuvas em
Petrópolis

A APES e o Sintufejuf realizaram campanha para receber doações de itens
indicados como necessários pelo CCDH, Centro de Defesa dos Direitos Humanos
de Petrópolis.

APES realiza ações junto à base para construção da greve dos SPF

Desde o dia 1º de fevereiro, a Apes tem realizado uma série de ações de
aproximação com a sua base para a construção da greve unificada. Até o momento,
já foram realizados encontros virtuais com docentes das faculdades de Educação,
Engenharia, Fisioterapia, Odontologia e Serviço Social da UFJF.

NACIONAL

JANEIRO

14/01

FONASEFE aprova calendário de mobilização

A reunião do Fórum das Entidades de Servidores Federais – FONASEFE, realizada nesta
sexta-feira, dia 14 de janeiro, aprovou um calendário de mobilização que inclui paralisação,
plenária, ato, jornada de lutas e data para deflagração nacional do movimento.
Acompanhe.

20/01

https://www.apesjf.org.br/apes-e-sintufejuf-realizam-campanha-de-arrecadacao-para-vitimas-das-chuvas-em-petropolis
https://www.apesjf.org.br/apes-e-sintufejuf-realizam-campanha-de-arrecadacao-para-vitimas-das-chuvas-em-petropolis
https://www.apesjf.org.br/fonasefe-aprova-calendario-de-mobilizacao
https://www.apesjf.org.br/fonasefe-aprova-calendario-de-mobilizacao


ANDES-SN divulga relatório do Setor das IFES em preparação para o 40º
Congresso

O ANDES-SN divulgou, no dia 20 de janeiro, o relatório do Setor das IFES do
ANDES-SN, realizada no dia 17 de dezembro de 2021. O encontro debateu das
propostas sobre o Plano de Lutas a serem apresentadas no 40º do Sindicato
Nacional.

Clique aqui para baixar o relatório

24/01

ANDES-SN realiza live, às 18h para marcar o Dia Nacional de Luta do(a)s
Aposentado(a)s

No dia 24 de janeiro, Dia Nacional dos Aposentados e Aposentadas, o ANDES-SN,
realizou um debate virtual: “Dia Nacional de Luta dos Aposentados e das
Aposentadas: Lutar e resistir!”. O evento contou com as presenças de Zuleide
Fernandes, 2ª Vice-Presidenta do ANDES-SN, Adinari Moreira – Professora do
Curso de Serviço Social, GTSSA/SINDUECE; Gesa Corrêa – Base do SEPERJ e
Coordenação do GT de Assuntos de Aposentadoria da CSP-Conlutas; e Leandro
Madureira – Advogado especialista em direito público e previdenciário e assessor
jurídico do ANDES-SN.

27/01

Plenária Nacional dos SPFs discute campanha salarial e próximos passos para a
mobilização

Foi realizada no dia 27 de janeiro, a Plenária Nacional de Servidores e Servidoras
Públicos Federais, organizada pelo Fonasefe, em parceria com outras demais
centrais sindicais, por meio de videoconferência, tendo como centro dos debates a
recomposição salarial e o desmonte do serviço público. O encontro contou com a
participação de cerca de 800 representantes de entidades, partidos e apoiadores. A
presidenta do ANDES-SN, Rivânia Moura, presente na plenária, enfatizou que “o
mês de fevereiro é para esse processo de mobilização, para que se inicie em março
uma grande greve no nosso país em respeito aos serviços públicos, mais orçamento
para as áreas prioritárias, revogação da Emenda Constitucional 95 e por
realinhamento salarial frente a um processo amplo de carestia e de aumento da
inflação que a gente tem vivenciado em nosso país juntamente com todo processo
de destituição do serviço público.”

https://www.apesjf.org.br/andes-sn-divulga-relatorio-do-setor-das-ifes-em-preparacao-para-o-40o-congresso
https://www.apesjf.org.br/andes-sn-divulga-relatorio-do-setor-das-ifes-em-preparacao-para-o-40o-congresso
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Relatorio-do-Setor.pdf
https://www.apesjf.org.br/andes-sn-realiza-live-as-18h-para-marcar-o-dia-nacional-de-luta-doas-aposentadoas
https://www.apesjf.org.br/andes-sn-realiza-live-as-18h-para-marcar-o-dia-nacional-de-luta-doas-aposentadoas
https://www.apesjf.org.br/plenaria-nacional-dos-spfs-discute-campanha-salarial-e-proximos-passos-para-a-mobilizacao
https://www.apesjf.org.br/plenaria-nacional-dos-spfs-discute-campanha-salarial-e-proximos-passos-para-a-mobilizacao


26/01

Aumento de casos de Covid-19 gera adiamento do retorno às aulas presenciais em
cidades brasileiras

A prefeitura de Belo Horizonte (BH) anunciou no dia 26 de janeiro, o adiamento do
retorno presencial das aulas para as crianças na faixa etária entre 5 e 11 anos.
Segundo o prefeito, Alexandre Kalil (PSD), o objetivo da medida é garantir a
imunização deste grupo antes de voltar às aulas. Atualmente, Belo Horizonte
encontra-se entre uma das 9 capitais do país, atrás apenas de Brasília e do Rio de
Janeiro, que estão na zona de alerta crítico devido ao alto índice de ocupações, por
casos de Covid-19, das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), de acordo com a
Fundação Oswaldo Cruz. BH não está sozinha neste movimento de aumento das
medidas restritivas para conter o avanço dos casos por Covid-19. O Estado do
Amazonas, após a média móvel de casos atingir 1.000% em janeiro, também
anunciou o adiamento do retorno às aulas presenciais da rede pública. Além disso,
Paraná e Ceará também prorrogaram o prazo de volta às atividades educacionais.
Juiz de Fora, por sua vez, manteve o calendário de retorno presencial com início
das aulas em 7 de fevereiro.

28/01

40º Congresso do ANDES: com evento presencial, sindicato exigirá passaporte de
vacinação e testagem de participantes

O ANDES-SN divulgou uma circular detalhando como será o credenciamento para o
40º Congresso, que será realizado presencialmente entre 27 de março e 1º de abril
de 2022 (domingo a sexta-feira), na cidade de Porto Alegre/RS, com o tema central
“A vida acima dos lucros: ANDES-SN 40 anos de luta!”. O Credenciamento é prévio
e digital e será realizado pela seção sindical até o dia 28 de fevereiro.

Destacamos que, entre os documentos exigidos para credenciar participantes, o
Sindicato Nacional exige o passaporte da vacinação de todos os delegados/as e
observadores/as suplentes. O documento é emitido digitalmente por meio do
aplicativo Conecte SUS Cidadão. Na impossibilidade de emissão do documento, o
mesmo poderá ser substituído pelo cartão de vacinação digitalizado.

Além disso, será exigida uma Declaração de Compromisso de Testagem da
Delegação, disponibilizada pelo sindicato.

FEVEREIRO
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https://www.apesjf.org.br/aumento-de-casos-por-covid-19-gera-adiamento-do-retorno-as-aulas-presenciais-em-capitais-brasileiras
https://www.apesjf.org.br/aumento-de-casos-por-covid-19-gera-adiamento-do-retorno-as-aulas-presenciais-em-capitais-brasileiras
https://www.apesjf.org.br/40congresso
https://www.apesjf.org.br/40congresso


SOS Petrópolis

APES divulgou campanha de arrecadação do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Petrópolis em auxílio às vítimas da chuva na cidade. O CDDH
arrecada itens (alimentos, cobertores, roupas, água, itens de higiene pessoal e de
limpeza). Doações também podem ser feitas em dinheiro. Dados bancários: Banco
do Brasil, agência 2885-1, conta 127599-2, CNPJ 27219757/0001-27 Centro de
Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis.
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Setor das Federais do ANDES-SN discute mobilização dos SPF dia 22

As Seções Sindicais do ANDES-SN se reúnem no Setor das Instituições Federais de Ensino
(IFES) no dia 22 de fevereiro, terça-feira, para discutir a campanha salarial 2022 do(a)s
servidore(a)s público(a)s federais deflagrada, em 18 de janeiro pelas entidades que
compõem o FONASEFE. Em pauta também a pressão pelo retorno das atividades
presenciais nas instituições.

Servidores Públicos Federais têm nova agenda de mobilização
O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais se reuniu ontem, dia
17 de fevereiro, e definiu uma nova agenda de atividades para a construção unificada da
greve. Dentro dela, se realizou hoje em Brasília, na parte da manhã, em frente ao Ministério
da Economia, o ato de aniversário de um mês sem resposta do governo federal à pauta de
reivindicação do SPFs entregue em 18 de janeiro. A manifestação, de caráter simbólico,
teve performance com trupe de palhaços, batucada, bandeiraços, bolo de aniversário e
falas políticas dos dirigentes sindicais.
No dia 23 de fevereiro se realiza uma Plenária Virtual, às 18 horas; no dia 08 de março será
marcado pela mobilização do Dia Internacional de Luta das Mulheres; no dia 16 de março:
Dia Nacional de Greve – ultimato dos servidores ao governo federal; e no 30 de março:
Indicativo de deflagração de GREVE por tempo indeterminado.
Confira o relatório da reunião do FONASEFE realizada nesta quinta-feira (17)
ReuniaodoFONASEFE170222
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ANDES-SN publica nota técnica sobre exigência de comprovante vacinal para
acesso às IFES

O ANDES-SN publicou nesta terça-feira, 22 de fevereiro, uma Nota Técnica de sua Assessoria
Jurídica Nacional (AJN) quanto a exigência de comprovante vacinal para acesso às Instituições
Federais de Ensino Superior.

https://www.apesjf.org.br/sos-petropolis
https://www.apesjf.org.br/setor-das-federais-do-andes-sn-discute-mobilizacao-dos-spf-no-dia-22
https://sinasefesp.org.br/wp-content/uploads/2022/02/ReuniaodoFONASEFE170222.pdf
https://www.apesjf.org.br/andes-sn-publica-nota-tecnica-sobre-exigencia-de-comprovante-vacinal-para-acesso-as-ifes
https://www.apesjf.org.br/andes-sn-publica-nota-tecnica-sobre-exigencia-de-comprovante-vacinal-para-acesso-as-ifes


A nota concluir que é “lícita a imposição da compulsoriedade da imunização contra a COVID-19,
podendo os gestores das IFES exigirem o comprovante do esquema completo de vacinação
para o desenvolvimento de atividades presenciais nos campi, visando à proteção dos discentes,
docentes e da comunidade acadêmica como um todo.”

Acesse aqui a análise completa

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Anexo-Circ072-22.pdf

