
Informes Nacionais: 
 
04/12 FONASEFE realiza a 3ª Plenária Nacional dos Servidores Públicos e 
Trabalhadores das Estatais 
Aconteceu no dia 05/12 a 3ª Plenária Nacional dos Servidores Públicos e Trabalhadores das              
Estatais, de forma virtual, com o objetivo de construir o Dia Nacional de Lutas, contra a                
reforma administrativa, contra as privatizações e em defesa do auxílio emergencial. 
 
07/12 Docentes terão agenda de mobilização em defesa da autonomia universitária e            
contra Reforma Administrativa 
Diante dos incessantes ataques dos governos federal e estaduais às universidades, institutos            
federais, cefets e aos serviços e servidores públicos, docentes de todo o país se somam a uma                 
agenda repleta de atividades de mobilizações que irão acontecer ainda na primeira quinzena             
de dezembro. 
 
14/12 Semana de mobilização e rodada de assembleias pela greve sanitária 
O ANDES-SN, em conjunto com as entidades da Educação, realizou, entre os dias 14 e 18 de                 
dezembro, a Semana De Mobilização e Lutas, com realização de lives, produção de vídeos e               
uma Plenária Nacional em defesa da Autonomia e Democracia nas Universidades, IFES e             
CEFET. As atividades deram continuidade às mobilizações em defesa da autonomia e contra             
as nomeações arbitrárias de reitores e reitoras. 
 
14/12 Entidades convidam para Plenária Nacional da Educação 
ANDES-SN, SINASEFE, FASUBRA, UNE, UBES, FENET e ANPG convidaram para          
Plenária Nacional da Educação, realizada em 16 de dezembro com participações de professor             
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Leher e Maria Lucia Fatorelli da              
Auditoria Cidadã da Dívida. 
 
07/01 ANDES repudia a não nomeação do primeiro colocado na lista tríplice da UFPel 
A Diretoria do ANDES-SN manifestou em 7 de janeiro, o repúdio a não nomeação do               
primeiro colocado na lista tríplice para a reitoria da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).              
O professor Paulo Roberto Ferreira Júnior compôs a chapa UFPel Diversa, que obteve a              
vitória na consulta à Comunidade Acadêmica, sendo o nome mais votado e confirmado em              
reunião do Conselho Universitário em 19 de outubro de 2020. 
 
14/01 Entidades se manifestam pelo adiamento do ENEM, mas governo mantém data 
Entidades estudantis como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos              
Estudantes Secundaristas (Ubes) retornam com a campanha #AdiaEnem, feita de forma           
virtual nas redes sociais, para chamar a atenção da sociedade sobre as condições sanitárias e               
as dificuldades enfrentadas por estudantes de baixa renda na pandemia. 
 
15/01 Dia Nacional de Lutas é marcado para 1º de Fevereiro 
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Trabalhadores e trabalhadoras se preparam para o Dia Nacional de Lutas, marcado para 1º de               
fevereiro, com manifestações em todo o país e nas redes sociais. A situação de falta de uma                 
campanha de vacinação, o fim do auxílio emergencial, o montante de 14 milhões de              
desempregados, fechamento de fábricas, reestruturação do Banco do Brasil, projeto de           
privatização da Telebrás e Correios, além da tramitação da reforma administrativa, que            
destrói o serviço público, compõem um quadro pesado e difícil para os trabalhadores, o que               
leva à necessidade de reação e de luta. 
 
15/01 ANDES-SN na luta pela vacina na rede pública de Saúde 
O ANDES-SN está em campanha pela imunização da população frente ao Coronavírus, com             
a distribuição de cards e movimentação de redes sociais para exigir do governo compromisso              
com a saúde pública, divulgando cards a serem compartilhados, disponibilizados no site da             
APES. 
 
18/01 APES se reúne com administração superior da UFJF para para discutir ERE e              
PISM 
A diretoria da APES se reuniu no dia 18 de janeiro com a administração superior da UFJF,                 
para levar à Reitoria demandas de professores e professoras do Colégio de Aplicação João              
XXIII a respeito do Ensino Remoto Emergencial. Estiveram presentes no encontro a            
presidente da APES, professora Marina Barbosa, o diretor da APES professor Augusto            
Cerqueira e a Secretária Geral da UFJF, professora Bárbara Simões. 
 
21/01 FOSEFE se reúne para organizar as lutas contra a Reforma Administrativa 
Discutindo a reforma administrativa, desemprego, auxílio emergencial e campanha pela          
vacinação da população, o Fórum das Entidades do Serviço Público Federal de Juiz de Fora e                
Região (FOSEFE) se reuniu no dia 20 de janeiro, em reunião virtual, com a presença das                
seguintes entidades: Sintufejuf, SITRAEMG, APES, SINDSEPE, SINASEFE Rio Pomba,         
SINASEFE Barbacena, SINDIRECEITA, SINPRF MG, Representantes da Polícia Federal,         
Servidores federais do MPT, SINDISPREV. 
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