
Informes Assembleia 01/07/21

Informes Nacionais:

30/06 - Partidos e entidades protocolam superpedido de impeachment de Bolsonaro
Um 'superpedido' de impeachment do presidente Jair Bolsonaro foi protocolado nessa
quarta-feira (30), em Brasília (DF). A iniciativa foi organizada pela ampla campanha Fora
Bolsonaro, composta por partidos, entidades da sociedade civil, movimentos sindical e social.
O documento, elaborado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD),
reúne os 121 pedidos de impeachment já encaminhados à Câmara dos Deputados desde o
início do mandato Bolsonaro, em 2019. O objetivo é pressionar o presidente da Casa, Arthur
Lira (PP-AL), a abrir o processo para impedimento do presidente. O ANDES-SN.

29/06 - APES participa de Reunião do Pleno do GTPE
As docentes Luciene Guedes e Lorene Figueiredo participaram da reunião do Pleno do Grupo
de Trabalho de Política Educacional – GTPE do ANDES-SN. Na abertura, foi realizado o painel:
“A Reforma do Ensino Médio e BNCC da Formação de Professores: os desafios e a urgência
da luta”, com a presença dos convidados: Prof. Romilson Martins Siqueira - PUC Goiás e
Prof. Nilson de Souza Cardoso - UECE. Em seguida, foi realizada a reunião com a pauta: 1-
Informes Nacionais; 2- Informes das Seções Sindicais; 3- IV ENE: Documento sobre o IV
ENE; Tarefas de 2021 nos estados; Plenária Nacional; 4- Atualizações: Programa Future-se
e PROMOVER; As intervenções nas Universidades, Institutos e CEFETs; Ensino Domiciliar;
5-    Alteração nos estatutos das universidades; 6- Ensino Híbrido; 7-  Outros Assuntos.

22/06 ANDES realiza Seminário em Defesa da Vida e da Educação
O ANDES-SN realizou o Seminário “Em defesa da vida e da educação”, organizada pela
Comissão do Plano Sanitário. Ainda considerando a situação imposta ao país pela pandemia
do novo coronavírus (COVID-19) e as diversas orientações da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e de demais autoridades sanitárias.

22/06 ANDES divulga Caderno de Textos do 12º CONAD EXTRAORDINÁRIO

O Caderno de Textos do 12º CONAD EXTRAORDINÁRIO do ANDES-SN está disponível
à(o)s participantes do evento e à(o)s demais sindicalizado(a)s. Acesse aqui.

O 12º CONAD Extraordinário será realizado, virtualmente, nos dias 2, 9 e 16 de julho de
2021, com o tema central “Em defesa da vida, da educação pública e dos serviços públicos:
resistir é preciso!”.

23/06 Ajude a arquivar o PL 490 e evitar um novo genocídio indígena
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APES divulgou ação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib)para retirar o
Projeto de Lei 490/2007 da pauta de votação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara dos Deputados. Na prática este projeto representa um novo Genocídio aos povos
indígenas. O PL é inconstitucional e pode acabar com as demarcações das Terras Indígenas
no Brasil, possibilitando a abertura dos territórios para explorações predatórias.

24/06 500 MIL MORTES: ANDES repudia negligência do Governo Federal no combate
à pandemia

NOTA DA DIRETORIA NACIONAL DO ANDES-SN DE REPÚDIO PELA
NEGLIGENCIA DO GOVERNO FEDERAL NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID
19. SÃO MAIS DE 500 MIL PESSOAS QUE NÃO TIVERAM O DIREITO À VIDA!

24/06 Confira nova edição do InformANDES

Confira na edição de Junho/2021 do InformANDES:

● O povo vai às ruas por mudança no Brasil, na Colômbia, no Chile, entre outros
países da América Latina;

● Milhões de brasileiras e brasileiros sofrem com desemprego e fome;
● A urgência da vacinação em massa no Brasil e a questão da quebra de patentes;
● 28 de junho: Dia Internacional do Orgulho LGBTTI; e mais.

Leia no ISSUU.

Leia em PDF.

Informes Locais:
11/06 Assembleia aprova participação da APES no 19J
Professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia no final da
tarde do dia 10 de maio, aprovaram a participação docente no Ato Fora Bolsonaro, marcado
para o dia 19 de junho. Foi aprovada ainda uma Comissão de Mobilização para organizar a
participação docente na manifestação. A assembleia ressaltou a necessidade de enfatizar, nos
atos, a defesa da vida, a vacinação ampla e luta contra a reforma administrativa.

16/06 Calendário de Vacinação para trabalhadores/as da Educação foi antecipado
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O calendário de vacinação contra a Covid-19 das trabalhadoras e dos trabalhadores da
Educação de Juiz de Fora foi antecipado, acontecendo entre os dias 16 e 21 de junho.

16/06 Entidades realizam Ação Solidária no dia 19 de junho

A APES participou, junto a demais entidades organizadoras do Ato Fora Bolsonaro, de ação
solidária que foi realizado no dia 19 de junho.

17/06 19J: Acesse materiais e informações para participar das mobilizações em Juiz de
Fora e Governador Valadares

Em todo o país, a população retornou às ruas em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro
e sua inércia no combate à pandemia de Covid-19, que já matou quase meio milhão de
brasileiros e brasileiras. A APES e o ANDES-SN se somaram às manifestações e convocaram
toda sua base a participar dos protestos que foram sendo organizados.

19/06 APES vai às ruas no 19J

A APES mais uma vez esteve presente nas ruas, no ato do dia 19 de junho, realizado no
centro de Juiz de Fora, contra a política genocida do governo Bolsonaro. O ato teve início às
10 da manhã, no Parque Halfeld e caminhou em direção à Praça da Estação da cidade. O 19J
trouxe como pauta a defesa da vida, do serviço público e da educação pública que vem
sofrendo com graves cortes que ameaçam o fechamento de grandes instituições e
inviabilizam a continuidade da pesquisa no Brasil. Outros pontos abordados pela
manifestação foram a necessidade de um auxílio emergencial digno e ampla vacinação.

21/06 APES, SINTUFEJUF e a direção do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG se
reúnem para discutir condições de trabalho e de funcionamento do Campus JF

A APES e o SINTUFEJUF reuniram-se no dia 21 de junho, com a direção do Campus Juiz de
Fora do IF Sudeste MG, para discutir sobre as condições de trabalho de docentes e
servidores/as técnico-administrativos em educação, assim como os impactos dos cortes
orçamentários no funcionamento da instituição.

22/06 Justiça determina em primeira instância que Juiz de Fora siga os protocolos do
Minas Consciente para retorno das aulas presenciais

Ricardo Rodrigues de Lima, juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Juiz de
Fora decidiu, ao final de segunda-feira, dia 21 de junho, que a cidade deverá seguir as
diretrizes do programa Minas Consciente para o retorno das aulas presenciais, para crianças e
adolescentes. A decisão anula os atos administrativos formalizados na cidade, que
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descartavam a possibilidade de um retorno enquanto não estivesse classificada na faixa verde
do programa municipal “Juiz de Fora pela Vida”.

23/06 III Seminário Nacional da RETEP – Da Resistência à Luta pelo avanço da
Extensão Popular

A Rede Tecnológica de Extensão Popular realiza entre os dias 8 e 10 de Julho o III Seminário
Nacional da RETEP, com o tema “Da resistência à luta pelo avanço da extensão popular.
Confira a programação e se inscreva em: https://www.even3.com.br/retep2021/.

23/06 APES lança questionário para aquisição de camisas

A APES disponibilizou camisetas no contexto da luta em defesa da Educação, em defesa da
Vida e pelo Fora Bolsonaro.

24/06 APES realiza reunião do Conselho de Representantes

A APES realizou Reunião Virtual do Conselho de Representantes, com a pauta: 1. Informes;
2. PPA prefeitura de Juiz de Fora; 3.Assuntos Gerais.

25/06 -Reunião do Consu da UFJF

O diretor da APES Leonardo Andrada participou da reunião do Consu da UFJF, que teve
como deliberações: ratificação de decisão tomada em 2018 para distribuição de seis códigos
de vagas para docentes e que poderão ser preenchidas, por concurso, ainda em 2021;
deliberação para que a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) e a Comissão Permanente
de Pessoal Docente (CPPD) façam uma proposta de distribuição de outras 24 vagas docentes,
que poderão ser preenchidas a partir de janeiro de 2022; análise de recursos de indeferimento
de matrícula de candidatos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu; aprovação do
relatório de gestão 2020.

01/07 - APES realiza seminário preparatório do 12º Conad extraordinário

A APES realizou, na manhã de hoje, 1 de julho, o seminário preparatório para o 12º Conad
Extraordinário.

Informes comunicação:

16/06 APES em defesa de docentes EBTT
O assessor jurídico da APES, Leonardo Castro, respondeu perguntas sobre a portaria 983 e os
ataques à carreira EBTT.
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No primeiro vídeo, Leonardo responde como o aumento da carga horária estabelecido na
portaria afeta a qualidade da atividade docente e desestrutura o tripé ensino, pesquisa e
extensão. Assista aqui

O segundo vídeo trata da inconstitucionalidade do controle eletrônico de frequência para
docentes EBTT. Assista aqui.

Na parte 3, Leonardo explica porque a portaria pode ser considerada um ataque à autonomia
universitária e institucional. Acesse aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=RJdrvL5TFdc
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