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JUNHO

29/06

Confira os principais temas da reunião do Pleno do Grupo de Trabalho de Política
Educacional – GTPE do ANDES-SN

No dia 29 de junho, o Pleno do Grupo de Trabalho de Política Educacional – GTPE do
ANDES-SN, se reuniu de forma on line para os Informes Nacionais e os Informes das
Seções Sindicais; para debater a realização do IV Encontro Nacional da Educação;
discutir as atualizações a respeito do Programa Future-se e PROMOVER, e também as
intervenções nas Universidades, Institutos e CEFETs, além do Ensino Domiciliar;
alteração nos estatutos das universidades; Ensino Híbrido; e outros Assuntos.

JULHO

05/07

Acesse o relatório da Reunião Extraordinária Conjunta dos Setores das IFES e
das IEE/IMES
O ANDES-SN disponibilizou o relatório da Reunião Extraordinária Conjunta dos
Setores das IFES e das IEE/IMES, realizada on-line, no dia 15 de junho de 2021 que
teve por pautas informes nacionais, plano de lutas dos setores e outros assuntos.

07/07
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“40 anos do ANDES-SN”: confira nova edição da revista Universidade e
Sociedade
A edição 68 da revista Universidade e Sociedade (U&S) foi lançada durante o 12º
CONAD Extraordinário do ANDES-SN, com o tema “40 anos do ANDES-SN: luta e
resistência”.

08/07

Governo Federal pretende privatizar 100% dos Correios em 2022
Em mais um lance da destruição do Estado Brasileiro, levada a cabo por Bolsonaro e
seus apoiadores, o Presidente da Câmara dos Deputados, Athur Lira, incluiu na última
terça-feira, 6 de julho, o Projeto de Lei 591/2021 que trata da privatização dos Correios.
Neste, consta que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) se
transformará em uma empresa mista, abrindo caminho para que empresas privadas
assumam atividades que hoje são garantidas pela estatal.

ANDES-SN e Fasubra se reúnem com Administração Superior da UFJF

Em encontro intermediado pela APES e Sintufejuf, Fasubra e ANDES-SN reuniram-se
com a Administração Superior da UFJF para pedir esclarecimentos sobre a volta do
trabalho presencial dentro da instituição, antes mesmo da completa imunização de
trabalhadores e estudantes. A medida envolve 1886 alunos, 271 docentes, 113 TAEs e
11 terceirizados.

20/07

Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público se realiza
entre os dias 29 e 30 de julho

Nos dias 29 e 30 de julho foi realizado o Encontro Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Setor Público, que teve como objetivo unir servidores municipais,
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estaduais, federais, junto à população, para a mobilização contra o avanço da PEC32,
da reforma administrativa.

28/07

Plataformas do CNPq ficam fora do ar e desaparecem com milhares de dados
acadêmicos

Desde segunda-feira, 26 de julho, plataformas do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estão fora do ar, isso ocorreu por seu
servidor ter sido “queimado”. Em informe, o CNPq afirmou que já dispõe de novos
equipamentos de TI e que existem backups cujos conteúdos estão apoiando o
restabelecimento dos sistemas, sem perda de dados da plataforma.

30/07

ANDES-SN publica nota de solidariedade contra prisão de Paulo Galo e Géssica
Barbosa

A Diretoria do ANDES-SN publicou, nesta quinta-feira, 29 de julho, uma nota de
solidariedade aos lutadores(as) sociais Paulo Galo e Géssica Barbosa, diante da prisão
arbitrária que sofreram no dia 28 de julho. Paulo e Géssica foram presos ao
comparecerem voluntariamente ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro (SP), para
dirimir dúvidas sobre a participação no ato político-popular que incendiou a estátua do
bandeirante paulista Borba Gato.

AGOSTO

02/08

Greve geral no dia 18 de agosto é indicada em Encontro Nacional de
Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público
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Em encontro realizado nos dias 29 e 30 de julho, milhares de servidoras e servidores
públicos indicaram o dia 18 de agosto para realização de uma greve geral do setor e
um Dia Nacional de Lutas. O encontro teve o objetivo de preparar um Plano Nacional
de Mobilização contra a Reforma Administrativa (PEC 32) e foi realizado de forma
virtual. O evento contou com participantes de todos os estados brasileiros e, ao todo,
foram inscritos 4.448 participantes, sendo 43% de servidoras e servidores municipais,
29% estaduais, 24% federais e 4% de outras categorias. Com transmissões ao vivo
nas redes sociais, o encontro foi acompanhado por 15 mil pessoas.

09/08

Governo Bolsonaro avança com privatização dos Correios

O retorno das atividades na Câmara dos Deputados, na terça-feira, dia 03 de agosto,
trouxe à tona outra questão que assombra as trabalhadoras e os trabalhadores
brasileiros: a Privatização dos Correios. A iniciativa partiu da gestão do atual
presidente, Jair Bolsonaro, com o Projeto de Lei (PL) 591/2021 que no dia 05 de
agosto, teve o texto aprovado e agora segue para análise no Senado.

10/08

Reunião do setor das federais do ANDES

Representantes da APES: Leonardo Andrada, Augusto Cerqueira e Lisleandra
Machado.

Informes Locais:

JULHO

https://www.apesjf.org.br/governo-bolsonaro-avanca-com-privatizacao-dos-correios


01/07

APES realizou Seminário Preparatório para Conad

A APES realizou Seminário Preparatório do 12º CONAD Extraordinário, por meio da
plataforma zoom.

Nota da Diretoria da APES sobre consulta popular para elaboração do Plano
Plurianual de Juiz de Fora

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de forma inédita na cidade, está realizando
consulta popular para elaboração do Plano Plurianual (PPA).Como não havia tempo
hábil para o amplo debate e construção de ações e objetivos pela base, a APES
chamou uma reunião do Conselho de Representantes, na tentativa de construir o
posicionamento da entidade sobre a proposta. Diante do caráter limitado da
participação (via formulário), e da complexidade de conciliar este plano com outros
planos municipais já existentes (e que tiveram participação da categoria), a Diretoria da
APES entendeu como sendo inviável a submissão de propostas para o PPA, saudando,
entretanto, a Prefeitura pela iniciativa.

Assembleia aprova participação da APES nas mobilizações do 3J

Professoras e professores da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia
virtual, no final da tarde de quinta-feira, dia 01 de julho, aprovaram, por unanimidade, a
seguinte deliberação: “No âmbito da luta pelo Fora Bolsonaro, em defesa da vida, da
educação e contra a reforma administrativa, que a APES possa participar e chamar a
categoria para manifestações de rua garantindo condições de biossegurança, com
proteção individual e coletiva, levando em consideração a situação pandêmica local.
Incentivando também a mobilização virtual nas redes sociais.”

02/07

Delegação da APES participa de Conad

Docentes da APES participaram do 12° Conad Extraordinário, realizado nos dias 2, 9 e
16 de julho. Pela APES, o professor Leonardo Andrada participa como delegado, o
professor Augusto Cerqueira como observador/suplente e a professora Lisleandra
Machado como observadora/suplente.
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03/07

3J: APES participa de mobilizações em JF e GV

A APES mais uma vez participou das mobilizações realizadas neste sábado, 3 de
junho.Em Juiz de Fora, o ato teve organização de 43 entidades e tomou as principais
ruas do centro da cidade. Em Governador Valadares, com a organização de 18
entidades, houve ato no Mercado Municipal e diversas faixas espalhadas pelas ruas e
viadutos da cidade, denunciando os altos preços dos alimentos e do gás de cozinha, e
a corrupção na compra de vacinas. Novamente a APES distribuiu máscaras PFF2,
camisas, bandeiras e cartazes. E para os que não puderam comparecer aos atos, foi
elaborada a campanha virtual, com publicação de cards nas redes sociais da entidade,
durante todo o sábado.

05/07

APES se reúne com direção do Campus JF do IF Sudeste MG para discutir
atuação docente em procedimentos de compras do Campus

A APES esteve reunida com a direção do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG na
segunda-feira, 05 de julho, de forma virtual, para discutir a reivindicação de professoras
e professores, que se sentem sobrecarregados por estarem realizando atividades
administrativas, no que se refere a processos de compras de materiais para os
departamentos, com elaboração de termos de referência e lançamentos no sistema de
compras governamentais.

06/07

Vida, trabalho e invisibilidades

APES publica série de entrevistas sobre os desafios do trabalho docente para as
mulheres na pandemia. Foram entrevistadas professoras das redes federal, estadual e
municipal de educação.

07/07

APES publica Travessia de Julho, com Encarte Especial Direção 2021/2022
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Na edição de Julho de 2021 do jornal Travessia, confira: ações do Fosefe, impactos
dos cortes nas Ifes, situação e perspectivas sobre o ERE, pandemia e trabalho docente
para as mulheres e artigo sobre intervenção nas Ifes. BAIXE AQUI. No ENCARTE
DIREÇÃO 2021/2022, publicado junto à edição de Julho do Travessia, trazemos os
principais desafios e compromissos da atual direção da APES para a luta sindical e
para as instituições federais de ensino. BAIXE AQUI.

08/07

ANDES-SN e Fasubra se reúnem com Administração Superior da UFJF

Em encontro intermediado pela APES e Sintufejuf, Fasubra e ANDES-SN reuniram-se,
nesta quinta-feira, com a Administração Superior da UFJF para pedir esclarecimentos
sobre a volta do trabalho presencial dentro da instituição, antes mesmo da completa
imunização de trabalhadores e estudantes. A medida envolve 1886 alunos, 271
docentes, 113 TAEs e 11 terceirizados.

APES se reúne com Reitoria e Direção do CA João XXIII para debater dificuldades
de docentes em relação ao ERE

A APES enfatizou a necessidade de criação de mecanismos e protocolos institucionais
claros de garantia e proteção aos direitos de professores e professoras, aos quais
poderão recorrer em caso de necessidade. A entidade também indicou a necessidade
de maior participação institucional na construção de mecanismos de diálogo e proteção
à comunidade escolar. Adicionalmente, frente aos problemas enfrentados por
professores e professoras no ERE, seria importante pensar na criação de espaços
institucionais para o acolhimento das questões, orientação sobre desenvolvimento de
ações no âmbito administrativo e suporte psicológico.O reitor Marcus David
encaminhou, como sugestão, a criação de um grupo de trabalho envolvendo a direção
e representantes docentes do C.A. João XXIII e outros setores da UFJF. E, também,
sinalizou a possibilidade de retomar ações de capacitação para professores e
professoras.

https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Travessia-Julho-de-2021.pdf
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Encarte-Julho-2021-retificado.pdf
https://www.apesjf.org.br/andes-sn-e-fasubra-se-reunem-com-administracao-superior-da-ufjf
https://www.apesjf.org.br/apes-se-reune-com-reitoria-e-direcao-do-ca-joao-xxiii-para-debater-dificuldades-de-docentes-em-relacao-ao-ere
https://www.apesjf.org.br/apes-se-reune-com-reitoria-e-direcao-do-ca-joao-xxiii-para-debater-dificuldades-de-docentes-em-relacao-ao-ere


09/07

APES comunica seu desligamento do Comitê de Monitoramento e Orientação de
Condutas sobre o Novo Coronavírus da UFJF

A APES comunicou, nesta sexta-feira, seu desligamento do Comitê de Monitoramento
e Orientação de Condutas sobre o Novo Coronavírus da UFJF. A ação foi justificada
por uma nota com considerações sobre a atuação do Comitê frente às deliberações da
categoria em relação ao ensino presencial dentro da instituição.

SINTUFEJUF e APES solicitam informações às unidades acadêmicas sobre o
cumprimento de pré-requisitos para o início do trabalho presencial

A APES e o Sintufejuf encaminharam um ofício à direção das unidades acadêmicas
envolvidas no semestre suplementar – Medicina, Odontologia (JF e GV), Enfermagem
e ICB – requerendo informações sobre o cumprimento dos pré-requisitos previstos para
o retorno presencial e não obtiveram respostas.

13/07

APES participa de Ato contra a privatização dos Correios

A APES participou de um ato público contra a privatização dos Correios. A mobilização
foi realizada por vários partidos, coletivos, sindicatos e centrais da cidade em frente à
sede dos correios da Rua Espírito Santo, no centro de Juiz de Fora. No período da
tarde, foi realizada panfletagem na Praça da Estação.

14/07

Parecer afirma que determinação de volta às aulas presenciais em Juiz de Fora
não se aplica ao CA João XXIII

A Assessoria Jurídica da APES emitiu, nesta terça-feira, um parecer sobre a decisão
constante na ação civil pública do Ministério Público Estadual contra o Município de
Juiz de Fora, que determina a volta às aulas presenciais em Juiz de Fora. A ação, que
tramita na Vara da Infância e Juventude, não tem, segundo o parecer, efeitos jurídicos
sobre o Colégio de Aplicação João XXIII, quando se observa a autonomia universitária
e a índole processual. Clique aqui para ler o parecer
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15/07

Técnicos-Administrativos em Educação da UFJF entram em greve sanitária nesta
quinta-feira

As trabalhadoras e trabalhadores técnico-administrativos em educação da UFJF,
incluindo aí aqueles lotados nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares,
entraram em Greve Sanitária, por tempo indeterminado, a partir desta quinta-feira, 15
de julho. A decisão se deu em assembleia realizada na manhã desta terça-feira,
aderindo à orientação da FASUBRA, que aprovou a greve em plenária nacional no
último mês.

PJF ganha recurso e volta às aulas presenciais em Juiz de Fora está suspenso

Na quinta-feira, dia 15 de julho, a Prefeitura de Juiz de Fora obteve uma decisão
favorável na Justiça, na questão da volta às aulas presenciais na cidade. Assim, pelo
menos até o julgamento final do recurso, estão suspensos o retorno presencial, ainda
que de forma híbrida, a partir do próximo semestre letivo, quando a onda de
classificação assim o permitir; também o retorno presencial nas escolas que
precisarem se adequar no prazo de sessenta dias a contar da inspeção da Vigilância
Sanitária, tal como determinado; e a aplicação da Deliberação 129 do Comitê
Extraordinário Covid-19 ou outra norma que vier a substituí-la, no tocante ao
enquadramento das atividades nas ondas de classificação para a microrregião.

16/07

SINTUFEJUF e APES pressionam pela manutenção do contrato do Plano de
Saúde nos valores atuais e não aplicação de reajuste solicitado pela contratada

O SINTUFEJUF e a APES estão pressionando para que seja mantido o contrato com o
Plano de Saúde nos valores atuais, não sendo aplicado o reajuste solicitado pela
contratada. Para isso, além de se posicionarem nas reuniões de negociação, foi
encaminhado um ofício à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFJF (PROGEPE),
que compreendeu os argumentos das entidades e defendeu o reajuste zero. O contrato
vence em 31 de agosto, e poderá ser prorrogado por mais 24 meses.

22/07
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APES publica nota técnica sobre limites da atuação docente em processos de
licitação

A assessoria jurídica da APES produziu uma nota técnica sobre os limites da atuação
docente nos processos administrativos destinados à licitação de materiais e à
contratação de serviços. Leia aqui.A nota foi elaborada a pedido de docentes do IF
Sudeste MG, e a sobrecarga de trabalho docente com processos licitatórios foi pauta
de reunião realizada entre a APES e a direção do campus JF do IF Sudeste MG.

24/07

24J: APES participa de mais um sábado de mobilizações pelo Fora Bolsonaro

A APES esteve presente mais uma vez, nas passeatas realizadas em Juiz de Fora e
em Governador Valadares pelo Fora Bolsonaro. Em Juiz de Fora, a passeata partiu do
Parque Halfeld e seguiu pelas principais avenidas do centro da cidade até a finalização
na Praça Antônio Carlos. Em Governador Valadares, houve um ato público na Praça do
Emigrante e passeata pelas ruas do centro, com faixas, cartazes e cruzes em luto
pelas mais de 1.260 mortes por Covid-19 na cidade e pelas mais de 540 mil mortes no
Brasil. A APES distribuiu máscaras PFF2, além de camisas, bandeiras e cartazes.

AGOSTO

04/08

Apes alerta servidores sobre sites e ligações falsas

APES publica notícia sobre o pedido de suspensão, pelo Ministério da Economia, de
dois sites falsos que coletam informações de servidoras e servidores públicos federais.
Os dois endereços registrados no exterior se aproveitam da recente migração do
Sigepe para o Sou.Gov.br. APES também alerta para ligações falsas sobre prova de
vida online. A assessoria da APES se colocou à disposição para eventuais dúvidas
sobre sobre contatos suspeitos.

05/08

APES realizou live de comemoração pelos seus 43 anos
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Em Julho, a APES celebrou 43 anos de existência. Para comemorar, a Seção Sindical
realizou uma live que contou com um bate papo entre seu Presidente, Augusto
Cerqueira, a Presidenta do ANDES-SN, Rivânia Moura e Mario Mariano, representante
da Regional Leste do ANDES-SN. Logo após, foi realizado um show com o Professor
Luís Cláudio Ribeiro, o Cacáudio, com MPB, violão e piano.

11/08

Reunião do Conselho de Campus do IF Sudeste

Representantes: João Paulo Lima de Miranda (titular) e Miguel (suplente).  Pautas:
1 - Posse dos novos membros; 2 - Indicação de representantes de entidades
representativas da sociedade civil; 3 - Número de vagas para Edital de afastamento
para capacitação dos servidores; 4 - Apreciação e aprovação do Protocolo para acesso
e permanência ao IF Sudeste MG - campus Juiz de Fora, durante a pandemia da
Covid-19; 5 - Assuntos Gerais.


