Informes da assembleia do dia 10 de novembro de 2022
[a partir da data da última assembleia, realizada no dia 17 de outubro]

Informes Nacionais
19 de outubro
Funpresp tem natureza jurídica modificada pelo Congresso Nacional.
ANDES-SN segue indicando a não adesão
A Medida Provisória 1.119/2022, que muda de pública para privada a natureza do
Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), foi
aprovada pelo Senado Federal na última semana (5). A MP prorroga até 30 de
novembro o prazo para a migração das servidoras e dos servidores públicos
federais ao regime de previdência complementar. A MP 1.119 foi votada com
mudanças feitas pelo Congresso e o projeto decorrente dela (PLV 24/2022) seguirá
para a sanção presidencial. Vale lembrar que, desde a criação do Funpresp, o
ANDES-SN tem indicado a não adesão de professoras e professores neste fundo
que especifica bem o que é contribuição, mas não dá certezas sobre os benefícios a
serem recebidos. Em 2019, o ANDES-SN publicou, com respaldo da Assessoria
Jurídica Nacional (AJN), a Circular nº 78 que orienta pela não migração ao
Funpresp.

21 a 23 de outubro
III Encontro Nacional do ANDES-SN discute Carreira EBTT e Educação Básica
das Instituições Estaduais e Municipais de Ensino Superior
O III Encontro Nacional do ANDES-SN sobre a Carreira EBTT e Educação Básica
das Instituições Estaduais e Municipais de Ensino Superior, organizado pela
Associação de Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo (Adufes), entre
os dias 21 e 23 de outubro, contou com a participação dos professores Jalon Vieira
e Lucas Mendes, do IF Sudeste MG, como representantes da APES. O encontro
discutiu questões ligadas ao atual contexto educacional brasileiro, como os cortes
na educação e o fundo público, o novo ensino médio, ensino médio integrado,
Educação de Jovens e Adulto (EJA), residência pedagógica, BNCC, unidades de
educação infantil nas universidades, militarização das escolas, distribuição de
recursos para as instituições. Também foi destacada a importância de reforçar as
discussões sobre a carreira única para todas e todos docentes. A reunião foi
marcada por atividades de concentração e de panfletagens, em diferentes locais de
Vitória.

24 de Outubro
41º Congresso do ANDES-SN ocorrerá de 6 a 10 de fevereiro em Rio Branco
(AC)
A diretoria do ANDES-SN convocou o 41º Congresso do Sindicato Nacional para o
período de 06 a 10 de fevereiro de 2023. Instância máxima deliberativa da categoria
docente, o encontro terá como tema central “Em defesa da educação pública e pela

garantia de todos os direitos da classe trabalhadora”. O 41º Congresso será
realizado na cidade de Rio Branco (AC), sob a organização da Associação dos
Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac Seção Sindical). Esta será a
primeira vez que a capital acreana receberá um congresso do ANDES-SN.

24 de Outubro
Leia nova edição do InformANDES – informativo do sindicato nacional
Acesse a edição Setembro/Outubro do InformANDES, publicação do Sindicato
Nacional. Neste número, confira, entre outras notícias: Novo contingenciamento de
verbas da Educação vai inviabilizar funcionamento das Ifes; Entrevista: Reuni Digital
é a concepção da educação superior como mercadoria, apontam pesquisadores;
Matéria central: Para barrar Bolsonaro nas urnas e nas ruas, ANDES-SN convoca
voto em Lula. Leia no ISSUU: https://mla.bs/184b77e4 Leia em PDF:
https://mla.bs/d627b128

27 de outubro
Andes-Sn encaminha caderno de textos do 14º Conad Extraordinário
Andes-SN encaminhou às seções sindicais o caderno de textos do 14º Conad
Extraordinário. Para este Conad foram enviados sete textos de apoio sobre
conjuntura e movimento docente. E 12 textos de resolução sobre as questões
organizativas que, neste caso, servirão para as e os docentes discutirem a
permanência ou desfiliação da CSP-Conlutas. O evento acontecerá nos dias 12 e
13 de novembro, em Brasília (DF), com o tema único: “CSP- Conlutas: balanço
sobre atuação nos últimos dez anos, sua relevância na luta de classes e a
permanência ou desfiliação da Central”. O caderno de textos pode ser acessado
aqui.

31 de Outubro
Diretoria do ANDES-SN publica nota sobre resultado das eleições no segundo
turno
A Diretoria do ANDES-SN publicou nesta segunda-feira, 31 de outubro, uma nota
sobre o resultado das eleições no segundo turno, intitulada VENCEMOS
BOLSONARO NAS URNAS E SEGUIREMOS EM LUTA PARA VENCER O
BOLSONARISMO NAS RUAS.

4 de Novembro
ANDES-SN realiza seminários e festival cultural na região da tríplice fronteira
Entre os dias 6 e 9 de dezembro, o ANDES-SN realizará o “II Seminário
Internacional Educação Superior na América Latina e Caribe e Organização do(a)s
Trabalhadore(a)s”, o “I Seminário Multicampia e Fronteira” e o “I Festival de Arte e
Cultura: sem fronteiras, a arte respira lucha”. Os três eventos concomitantes
acontecerão nas dependências da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (Unila) e na Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), na cidade de Foz do Iguaçu (PR). Também estão previstas atividades

em Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina), que fazem fronteira com
a cidade paranaense.

07 de Novembro
ANDES-SN divulga calendário e ato em defesa da democracia e pela luta
antirracista
Diante das ameaças e ações fascistas por parte de apoiadore(a)s de Bolsonaro
inconformado(a)s com o resultado das eleições do dia 30 de outubro, o ANDES-SN
divulgou por meio de uma Circular orientações às seções sindicais, para que estas
se engajem em movimentos em defesa da democracia e pelo reconhecimento do
resultado legítimo das urnas. Neste sentido, em documento publicado neste sábado,
5 de novembro, o ANDES-SN apresentou propostas de lutas, bem como calendário
aprovado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, reiterado, também, pelo
Fonasefe. E informou sobre ato a ser realizado durante o 14º CONAD
Extraordinário, em Brasília (DF). O Sindicato ressalta o fato de estarmos no
Novembro Negro, o que exige esforços em construir e reforçar a agenda de luta
antirracista.

Informes Locais
17 de Outubro
Assembleia aprova paralisação nesta terça, Dia Nacional de Luta contra o
Confisco das Verbas da Educação
Em assembleia realizada nesta segunda-feira, 17 de outubro, professores e professoras da
UFJF e do IF Sudeste MG aprovaram por unanimidade a paralisação das atividades para esta
terça, 18 de outubro, Dia Nacional de Luta contra o Confisco das Verbas da Educação. Neste
dia, APES, Sintufejuf, DCE e APG realizam um ato público em defesa da educação e pelo Fora
Bolsonaro, com concentração às 17h, na Ágora da UFJF. Em Governador Valadares, o ato será
às 17h, com concentração na Praça do Emigrante. A assembleia também aprovou os seguintes
nomes para compor a delegação da APES no 14º Conad Extraordinário: delegado Leonardo
Andrada; observadores/suplentes Augusto Cerqueira, Dileno Dustan, Lisleandra Machado e
Lucas Mendes.

18 de Outubro
Luta em defesa da educação toma as ruas de Juiz de Fora
O ato, organizado pela APES, Sintufejuf, DCE e APG, teve início no final da tarde de
terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, no campus da UFJF. Em Governador
Valadares, a concentração aconteceu na Praça do Emigrante, também às 17h. A
manifestação contou com a presença de entidades representativas, trabalhadores e
trabalhadoras, sindicatos, estudantes e movimentos sociais que se concentraram na
Universidade e, após o momento de falas que aconteceram na Ágora da instituição,
caminharam até o Parque Halfeld, passando pela Avenida Itamar Franco, Bairro
Dom Bosco e Rua Olegário Maciel.

19 de Outubro
APES se solidariza com ADUFF por invasão em sua sede. Universidade de
Feira de Santana também foi alvo de violência

A APES se solidariza com a Associação de Docentes da Universidade Federal
Fluminense – ADUFF SSind. pela invasão de sua sede, ocorrida na terça-feira, dia
18 de outubro, por uma pessoa que, de modo intimidatório e violento, acusava a
Seção Sindical de usar dinheiro público para fins eleitorais. “Nós não podemos
aceitar a pressão de uma extrema direita violenta e ignorante que tenta nos intimidar
diariamente, com ameaças e vandalismos, como vimos acontecer com a APES que
teve o banner em frente à sua sede danificado por pessoas que não acreditam em
democracia. Vamos seguir na luta e derrotar este atraso com coragem e
determinação”, disse Leonardo Andrada, da direção da APES.

26 de Outubro
APES informa sobre reajuste do Plano de Saúde APES/Unimed
A APES informa que a partir de novembro de 2023, o valor das mensalidades do
Plano de Saúde APES/Unimed terá um reajuste de 19,8%, válido para os próximos
12 meses. O índice acompanha o reajuste anual do plano de saúde da UFJF, de
acordo com decisão aprovada em assembleia da APES em outubro de 2020, na
qual foi aprovada a sinistralidade compartilhada entre os planos de saúde do
sindicato e da instituição.

