Informes da Assembleia do dia 09 de maio de 2022
Complemento aos informes da assembleia convocada para 19 de abril, que não teve
quórum

Nacionais
3 DE MARÇO
APES e ANDES lamentam falecimento de Luiz Pinguelli Rosa
A APES lamenta com profundo pesar o falecimento do companheiro Luiz Pinguelli Rosa,
ocorrido nesta quinta-feira, 3 de março. Físico, diretor da Coordenação dos Programas de
Pós-Graduação em Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Luiz Pinguelli Rosa foi também o primeiro presidente da Associação de Docentes
da UFRJ (ADUFRJ) e segundo presidente do ANDES-SN. Em sua direção,o sindicato
nacional ganhou projeção nacional e teve grande participação na campanha das Diretas Já.
E como ressalta a nota de pesar do ANDES, Pinguelli esteve “à frente de várias outras
campanhas na defesa das liberdades democráticas e em defesa da soberania nacional.”
Leia nota completa aqui.

4 DE MARÇO
Confira relatório da Reunião de Setores do ANDES-SN realizada no dia 22 de fevereiro
O ANDES-SN encaminhou nesta sexta-feira, 4 de março, o Relatório da Reunião do Setor das
IFES, realizada no dia 22 de fevereiro de 2022 de forma virtual em plataforma Zoom. Confira o
relatório e os anexos nos links abaixo: Circular 083-22
Anexo 03
Anexo 04

9 DE MARÇO
Servidores Públicos Federais lançam Comando de Mobilização de Greve
No dia 9 de março, às 18 horas, foi realizado o lançamento do Comando de Mobilização e
Construção da Greve dos Servidores Públicos Federais. A transmissão do evento foi via
Youtube e Facebook, através dos canais do Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais) e do Fonacate (Fórum das Carreiras Típicas de Estado) e das
entidades dos fóruns.
11 DE MARÇO
Regional Leste do ANDES-SN realiza encontro virtual
O 96º Encontro da Regional Leste do ANDES-SN foi realizado em plataforma virtual, no dia
11 de março de 2022. A abertura foi às 14h, com Apresentações culturais de Belmiro e
Carolina Cordeiro acompanhada do guitarrista e violonista Jardel Rodrim. A seguir, houve o
debate “Cortes nas Universidades, Institutos Federais e CEFET´s e o contexto do retorno
presencial”, com participação de Robson Zuccolotto (UFES) e Eblin Farage (UFF). Às
18:30, foi debatido o Plano de Lutas do ANDES-SN no contexto de Minas Gerais e Espírito
Santo.

16 DE MARÇO
Servidoras e servidores públicos promovem ato reivindicando a recomposição
salarial emergencial
Servidoras e servidores públicos federais de todo o país participaram, na quarta-feira, 16, do Dia
Nacional de Mobilização, Paralisações e Manifestações. Protestos se realizaram em várias
cidades do país e em Brasília. A finalidade foi pressionar o Governo Federal pelo reajuste
emergencial de 19,99%, referente a inflação acumulada do governo atual conforme o Índice de
Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA/IBGE), para todas as categorias do serviço público.
21 DE MARÇO
Setores do ANDES-SN aprovam continuação das mobilizações e da construção da
greve dos SPF
Em reunião do Setor das Federais realizada nesta segunda, 21 de março, seções sindicais do
ANDES-SN decidiram manter as mobilizações e o processo de construção da greve unificada
dos Servidores Públicos Federais a partir da agenda do FONASEFE. A luta dos SPF é pela
recomposição salarial, pelo arquivamento da PEC 32 e pela revogação da Emenda
Constitucional 95. Com a deliberação, as seções sindicais manterão o estado de greve e
realizarão assembleias permanentes. A indicação de próxima rodada de assembleias será entre
os dias 11 e 14 de abril.
23 DE MARÇO
Após pressão, governo recebe entidades dos SPF no Ministério da Economia
Representantes das entidades que compõem o FONASEFE (Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Públicos Federais) foram recebidos na tarde desta terça-feira, 22
de março, por secretários do governo para tratar da campanha salarial emergencial das
trabalhadoras e trabalhadores do serviço público federal. Os representantes estavam em
vigília na porta do Ministério da Economia desde o dia 16 de março, Dia Nacional de
Mobilização, Paralisação e Manifestações do qual a APES participou em Brasília. A reunião
acontece após dois meses de mobilização e um dia antes da deflagração da greve por
tempo indeterminado das categorias.

23 DE MARÇO
Diversas categorias de SPF entram em greve hoje - Técnico-administrativos da UFJF
estão entre elas
Nesta quarta, 23 de março, servidoras e servidores públicos federais de diversas categorias
iniciam a greve por tempo indeterminado para exigir que o governo abra negociações de
reajuste salarial. O movimento faz parte de uma ação conjunta dos Fóruns que representam
trabalhadores e trabalhadoras do setor público, o Fonasefe e o Fonacate, e tem respaldo no
ultimato que foi dado ao governo federal no dia 16 de março para que as negociações fossem
iniciadas.
23 DE MARÇO
ANDES-SN publica relatório de reunião de setores de 21 de março
O ANDES-SN publicou nesta terça, 23 de março, o relatório da reunião do Setor das IFES,
realizada no dia 21 de março de 2022 de forma virtual. Na reunião, docentes aprovaram a
continuação das mobilizações e da construção da greve dos SPF. Os principais
encaminhamentos do encontro foram publicados pela APES aqui.

O relatório completo está disponível AQUI.

23 DE MARÇO
ANDES-SN, Fasubra e Sinasefe exigem demissão do Ministro da Educação
No dia 23 de março, ANDES-SN, Fasubra e Sinasefe publicaram uma nota conjunta exigindo a
demissão imediata do ministro da Educação, Milton Ribeiro. A cobrança das entidades
representativas do setor da Educação vem após a revelação, em veículos da imprensa
brasileira, de um esquema criminoso de distribuição de recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), para obras, creches e escolas municipais. Para as
entidades, a farra com recursos do FNDE no esquema, que está sendo chamado de “Bolsolão
do MEC”, é inadmissível e deve ser imediatamente investigada com rigor. Confira aqui a nota.
24 DE MARÇO
ANDES-SN publica nota sobre a Campanha Salarial 2022
A Diretoria Nacional do ANDES publicou na quinta-feira, 24 de março, a nota “CAMPANHA
SALARIAL 2022: INTENSIFICAR A MOBILIZAÇÃO PELA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EM
UNIDADE COM OS SPF.” Leia a nota na íntegra aqui. Na nota, o sindicato nacional reafirma a
necessidade de fortalecer, de modo unitário, a pauta da Campanha Salarial 2022 que tem
apontado o índice de 19,99% para recomposição salarial das servidoras e servidores federais.
Segundo o documento, o governo sinalizou que dará uma resposta até dia 1º de abril de 2022
sobre o aceite ou não da abertura da mesa de negociação.

24 DE MARÇO
ANDES-SN convoca as seções sindicais à construção do “Ocupa Brasília” no período
de 29 a 31 de março
De acordo com o chamado feito pela APES, no dia 22 de março, o ato tem o objetivo de
pressionar para que o governo abra negociação do reajuste salarial para as Servidoras e
Servidores Públicos Federais. Para participar da caravana das seções sindicais do ANDES-SN,
entre em contato com a APES.

25 DE MARÇO
Greves por todo o país unificam categorias para pressionar governos
Diversas categorias de servidoras e servidores públicos estão em um movimento grevista
crescente, envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. As mobilizações mostram a
insatisfação da classe trabalhadora diante da desvalorização do serviço público e das
perdas salariais em um contexto de crescente inflação. E mostram também a capacidade de
organização das entidades representativas, que vem construindo agendas unificadas para
combater medidas que vem destruindo a carreira e os serviços públicos do país, o que
impacta especialmente nos direitos sociais da população mais necessitada.
25 DE MARÇO
Escândalo no MEC fortalece pedidos de investigação e demissão do Ministro Milton
Ribeiro
O escândalo envolvendo o Ministro da Educação Milton Ribeiro, que teve áudios vazados
comprovando o favorecimento de pastores na distribuição de verbas do Ministério, revelou a

existência de um gabinete paralelo no MEC e explicitou os conchavos políticos e ideológicos na
condução da política educacional do governo Bolsonaro.

25 DE MARÇO
CARTA ABERTA AO BUTANTAN
Entidades publicam documento em defesa da ampliação da vacinação para público infantil.
A carta é assinada por MoVaC (Movimento pela Vacina para Crianças), Escolas Seguras Juiz
de Fora, Frente em Defesa da Educação e MovEM-Rio (Movimento de Mães, Pais e
Responsáveis pela Escola Pública Municipal Carioca). As entidades consideram imperativo e
urgente estender a faixa etária da vacinação, incluindo crianças de 3 e 4 anos. Desse modo,
solicitam ao Butantan, a máxima urgência no envio dos dados requeridos pela ANVISA,
destacando mais uma vez a obrigatoriedade do ensino presencial para crianças de 4 anos.

27 DE MARÇO À 1º DE ABRIL
APES participou de 40º Congresso do Andes-SN em Porto Alegre
O 40º Congresso do Andes, realizado entre os dias 27 de março e primeiro de abril, em
Porto Alegre, reuniu 642 docentes de universidades federais, estaduais e Cefets de todo o
país. A delegação da APES foi composta pelos seguintes representantes aprovados em
assembleia: Augusto Cerqueira, Nayara Medrado, Joacir Teixeira de Melo, Lisleandra Machado,
Dileno Dustan, Leonardo Andrada, Marina Barbosa, Eduardo Leão, e Jalon Morais. Com o tema
central “A vida acima dos lucros: ANDES-SN 40 anos de luta!”, o evento foi o 1º encontro
deliberativo presencial do ANDES-SN, desde março de 2020. Os principais temas discutidos
ao longo do encontro e enfatizados no última dia foram: a manutenção da construção da
greve dos e das servidoras públicas federais, a luta pelo “Fora Bolsonaro”, a defesa do
ensino presencial, a luta pelas devidas condições sanitárias e de trabalho e as eleições do
ANDES que ocorrerão em 2023. As matérias publicadas diariamente pelo ANDES, com a
cobertura completa do congresso, estão aqui.
Leia aqui a Carta de Porto Alegre

29 À 31 DE MARÇO
Jornada de Lutas dos SPF reúne caravanas de todo o país em Brasília
Um grande número de servidoras e servidores públicos federais chegaram a Brasília no dia
29 de março, para a Jornada de Lutas dos SPF (29, 30 e 31/3), organizada de forma
unitária pelo Fonasefe, Fonacate e Centrais Sindicais. Entre as caravanas presentes, está a
do Sintufejuf, com um grupo de técnico-administrativos em educação da UFJF e do IF
Sudeste MG, em greve desde o dia 23 de março. A APES fez chamado à categoria e apoia
a caravana do Sintufejuf. No momento da Jornada, a diretoria e a delegação da entidade
estavam presentes no 40º Congresso do ANDES-SN, que foi realizado presencialmente em
Porto Alegre.
Leia também Atos em Brasília levam servidores públicos à Esplanada pela recomposição
emergencial, contra o enfraquecimento do Estado

28 DE MARÇO
APES e ANDES repudiam ação violenta contra professores e professoras do
Sind-Rede/BH

A APES e o ANDES-SN se solidarizam aos professores e professoras do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte e repudiam a
repressão violenta da manifestação docente conduzida pelos agentes da guarda municipal. Leia
nota do ANDES aqui

29 DE MARÇO
Cai Milton Ribeiro após revelação de gabinete paralelo no MEC - Entidades pedem
investigação do envolvimento de Bolsonaro
Entidades sindicais e estudantis e organizações de combate à corrupção comemoraram a saída
de Milton Ribeiro do Ministério da Educação, mas se manifestaram exigindo que as
investigações no MEC não sejam interrompidas. Em Brasília, um ato foi realizado na manhã
desta terça, 29 de março, em frente ao MEC. O ato é organizado pelas entidades FASUBRA,
ANDES, SINASEFE, UNE, UBES e ANPG. Na avaliação do movimento, Bolsonaro também
deve ser investigado, já que foi diretamente citado pelo ex-ministro nos casos de propina
envolvendo pastores, que mediavam a liberação de recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para prefeituras. Para as entidades da Educação, é
inaceitável a corrupção no Ministério que deveria ser o mais estratégico do país.

13 DE ABRIL
Andes-SN divulgou, na segunda-feira, 11 de abril, a Carta de Porto Alegre
O 40º Congresso do Andes, cujo tema foi “A Vida Acima dos Lucros”, foi realizado entre os
dias 27 de março e primeiro de abril, em Porto Alegre, e reuniu 642 docentes de
universidades federais, estaduais e Cefets de todo o país. O evento foi encerrado com a
aprovação de monções e a leitura da Carta de Porto Alegre, divulgada ontem pelo
Andes-SN. Os principais temas discutidos ao longo do encontro e enfatizados no última dia
foram: a manutenção da construção da greve dos e das servidoras públicas federais, a luta
pelo “Fora Bolsonaro”, a defesa do ensino presencial, a luta pelas devidas condições
sanitárias e de trabalho e as eleições do ANDES que ocorrerão em 2023.
25 DE ABRIL
Semana de lutas entre 25 e 29 de abril movimenta todo o país em defesa da educação
pública e pela reposição salarial
A semana entre os dias 25 a 29 de abril deverá ser movimentada para professores e
professoras das Instituições Federais de Ensino. A agenda de lutas aprovada no 40º Congresso
do ANDES-SN, e incorporada pelo Fonasefe, define o período para a realização da Semana de
Luta do Setor das IFES “Pela reposição salarial e em defesa da Educação Pública”. No âmbito
do FONASEFE a proposta foi aprovada com o seguinte encaminhamento:
“Realizar uma SEMANA DE LUTAS, de 25/04 a 29/04 em todo Brasil com ato centralizado em
Brasília, com ato-show político cultural e paralisação geral dos SPF dia 28 de abril, exigindo que
sejamos recebido(a)s pelo governo e que nossas reivindicações sejam atendidas. Durante a
semana de lutas, marcar uma reunião com a Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços e
Servidores Públicos, com indicação de data para o dia 26/04”.

29 DE ABRIL
Reunião do Setor das Federais do ANDES-SN indica rodada de assembleias para
debater a greve
A reunião do Setor das Federais do ANDES-SN, organizada de forma presencial em Brasília, no
dia 22 de abril de 2022, indicou a realização de uma rodada nacional de assembleias até o dia
17 de maio, com ponto de pauta específico: deflagração de greve dia 23 de maio. Com
realização de reunião dos setores no dia 18 de maio para avaliação.
A

5 DE MAIO
ANDES convoca Reunião de Setores das Federais e convida para Plenária Unificada do
Setor da Educação
O mês de maio terá dois importantes encontros para o setor da educação federal. No dia 20 de
maio, haverá a Reunião de Setor das IFES convocada pelo ANDES-SN. O encontro irá debater
a conjuntura avaliada pelas entidades representativas do setor da educação federal –
FASUBRA, SINASEFE e ANDES-SN e irá avaliar a rodada de assembleias que acontece até dia
17 de maio, com indicativo de greve em 23 de maio. A reunião será presencial, das 9h às 19h,
no Auditório da FENAJUFE em Brasília. O ANDES-SN também convida as representações das
seções sindicais que estiverem na reunião do setor a permanecerem em Brasília, para
participarem da Plenária Unificada do Setor da Educação. A plenária será no dia 21 de maio,
com detalhamento das informações a ser divulgado em breve.
9 DE MAIO

ANDES realiza o 65º CONAD em julho
O ANDES-SN convocou o 65º CONAD para o período de 15 a 17 de julho de 2022, na cidade
de Vitória da Conquista (BA), sediado pela ADUSB Seção Sindical, com o tema central:
“Retorno presencial com condições de trabalho e políticas de permanência para fortalecer a luta
por Educação Pública e liberdades democráticas”.

Locais
25 DE FEVEREIRO

APES publica resultados do questionário Em Defesa da Vida: Luta e Resistência em
Defesa da Educação Pública
As respostas à pesquisa foram registradas de forma anônima e sua aplicação teve como
principal finalidade conscientizar a base e convocá-la para a mobilização em defesa da vida das
comunidades acadêmicas e escolares que vivenciam pressões para um retorno presencial sem
vacinação naquele momento e contra os diversos ataques do governo federal contra o serviço
público de modo geral e as instituições públicas de ensino.

25 DE FEVEREIRO
APES divulga nota sobre sugestão de renúncia por membros de colegiados dos
cursos técnicos no IF Sudeste MG – Campus Juiz de Fora
A APES recebeu, na tarde do dia 23 de fevereiro de 2022, a denúncia de que a Direção de
Ensino e a Coordenação de Ensino da Educação Profissional e Tecnológica do Campus Juiz de
Fora estariam sugerindo a renúncia dos membros dos colegiados dos cursos técnicos. Através
de uma mensagem foi comunicado que a direção decidiu mudar as regras para o processo de
eleição de membros dos colegiados no campus, com um edital único. Para tal, seria necessário
que os membros eleitos renunciassem aos seus mandatos e posteriormente, caso quisessem,
poderiam novamente concorrer em novos pleitos unificados. Imediatamente a APES apurou as
informações. Diante do fato, a APES reitera a necessidade do respeito aos ritos e às
temporalidades previstas nos processos eleitorais já celebrados e realizados no Campus Juiz de
Fora, sustentados por regimentos internos da instituição.

7 DE MARÇO
Direção do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG responde a questionamento da
APES
A diretora Geral do Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG, professora Cláudia Coura,
respondeu ao questionamento da APES a respeito da denúncia de que a Direção de Ensino
e a Coordenação de Ensino da Educação Profissional e Tecnológica do Campus Juiz de
Fora estariam sugerindo a renúncia dos membros dos colegiados dos cursos técnicos. O
objetivo seria a modificação nas regras para o processo de eleição de membros dos
colegiados no campus com um edital único. Veja matéria clicando aqui

8 DE MARÇO
Ato unificado “Pela Vida das Mulheres” ocupou o centro de Juiz de Fora neste 8 de
março
Representantes da APES estiveram presentes nesta terça, 8 de março, no ato unificado
“Pela Vida das Mulheres”, com o lema “Bolsonaro nunca mais! Por um Brasil sem
machismo, sem racismo e sem fome!”. A atividade foi organizada por Mulheres do PT de
Juiz de Fora, Frente Brasil Popular e Fórum 8M, que reúne diversos coletivos feministas,
partidos políticos, movimentos e organizações sociais e entidades sindicais de Juiz de Fora.

14 DE MARÇO
Ato simbólico em frente à Câmara Municipal de JF, exige justiça pelo assassinato
político de Marielle Franco e de seu motorista
O fórum de coletivos e mulheres feministas de Juiz de Fora (MG), “8M JUIZ DE FORA” realizou
um ato simbólico para pedir justiça pelo assassinato político de Marielle Franco e de seu
motorista, Anderson Gomes no dia 14 de março, a partir das 18h30, em frente à Câmara
Municipal de Juiz de Fora, com vigília de intervenções artísticas.

16 DE MARÇO
Pesquisadores analisam pandemia em Minas e alertam para cuidados no retorno
escolar- Estudo faz parte de ação da Frente em Defesa da Educação
Em nota técnica, um grupo de pesquisadores de diversas instituições públicas de pesquisa
alertam para a ampla circulação de variantes do coronavírus em Minas Gerais e apontam a
necessidade de manutenção do uso de máscaras para evitar novos surtos. A produção da
nota é uma ação da Frente de Defesa da Educação com apoio da APES, e tem como
objetivo instrumentalizar as entidades para a cobrança de políticas públicas educacionais
que defendam a vida e a saúde de docentes, estudantes e demais trabalhadores da
educação. Leia a nota completa aqui.

17 DE MARÇO
TAES da UFJF e IF Sudeste MG aprovam deflagração da greve em 23 de março
Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 17 de março, as trabalhadoras e os trabalhadores
técnico-administrativos em educação da UFJF e do IF Sudeste MG aprovaram a deflagração da
greve em 23 de março, por tempo indeterminado. A paralisação inclui todos os trabalhadores,
tanto da UFJF (Juiz de Fora e Governador Valadares), quanto os do IF Sudeste MG (campus
Juiz de Fora e Reitoria). De acordo com informações do Sintufejuf, a decisão foi aprovada por
maioria sem nenhum voto contrário, em uma assembleia com mais de cem participantes, público
recorde desde o início da pandemia.

18 DE MARÇO
40 anos depois, OEA julga responsabilidade do Estado Brasileiro na impunidade do
crime que vitimou Gabriel Pimenta
Nos dias 22 e 23 de março, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos (OEA) julgou a responsabilidade do Estado Brasileiro na
impunidade do crime que vitimou o juizforano Gabriel Pimenta, advogado defensor dos
direitos de trabalhadores rurais na região de Marabá (PA). A previsão de publicação do
resultado final do julgamento é o mês de dezembro.

18 DE MARÇO
APES divulga nota sobre visita do Ministro da Educação ao campus avançado da
UFJF em GV
A APES divulgou nota, nesta sexta-feira, a respeito da visita do Ministro da Educação ao
campus avançado da UFJF em Governador Valadares. O evento, apontado como parte do

movimento de emancipação do campus, foi visto pelo sindicato como mais um atropelo à
autonomia e à democracia interna da UFJF, que ainda sequer iniciou os debates a respeito
de uma eventual emancipação do campus Governador Valadares.

23 DE MARÇO
Em um atropelo à autonomia universitária, Ministro da Educação participa de evento
para acelerar emancipação de UFJF-GV
Um evento organizado por políticos de Governador Valadares foi realizado na sexta-feira,
17 de março, com a presença do Ministro da Educação Milton Ribeiro, com o objetivo de
avançar no processo de emancipação do campus avançado da UFJF em GV. O encontro foi
realizado na Prefeitura da cidade e transmitido pelo Instagram. Participaram do encontro o
prefeito de Governador Valadares André Merlo (PSDB); o prefeito de Nova Módica, Walter
Júnior Borborema (MDB); o prefeito de Resplendor e presidente da Ardoce, Diogo
Scarabelli Junior (PP); o vereador Paulinho Costa (PDT); o deputado federal Hercílio
Coelho Diniz (MDB); e o diretor do Campus GV da UFJF, Ângelo Denadai. O reitor Marcus
David foi convidado, mas justificou sua ausência. Como apontou em nota, a APES considerou
o encontro como um atropelo à autonomia universitária e à democracia interna da UFJF, que
sequer iniciou os debates a respeito de uma eventual emancipação do campus Governador
Valadares. “O episódio soma-se a uma sequência de outros atropelos relacionados ao mesmo
tema ao longo dos últimos anos, que foram repudiados pela APES e pelo próprio Conselho
Superior da Universidade”, afirmou a nota.
23 DE MARÇO
Prefeitura de Juiz de Fora presta homenagem a Gabriel Sales Pimenta, no dia em que
a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga a responsabilidade do Estado
brasileiro em sua morte
O projeto “Pilares da Democracia” que consiste em homenagear importantes nomes da luta
social foi apresentado na manhã do dia 23 de março durante um evento realizado na
Prefeitura de Juiz de Fora, contando com a participação da prefeita Margarida Salomão, do
Secretário Especial de Direitos Humanos, Gabriel do Santos Rocha, da vereadora Laiz
Perrut, representações de entidades sindicais, forças da sociedade civil e familiares do
primeiro homenageado: Gabriel Sales Pimenta.
.
29 DE MARÇO
Fórum 8M/JF doa acervo feminista ao Arquivo Central da UFJF
O Fórum 8M/JF realizou uma doação de seu acervo documental ao Arquivo Central da
UFJF. Estiveram presentes na solenidade a vice-reitora da UFJF Girlene Alves da Silva, a
chefe de gabinete da Funalfa Maria Virgínia Evaristo, a articuladora do Fórum 8M Lucimara
Reis e a diretora do Arquivo Central da UFJF Alessandra de Carvalho Germano. O evento
encerrou as atividades realizadas no mês de março pela UFJF em comemoração ao mês
das mulheres. A APES contribuiu com a doação de parte de seu material produzido em
conjunto com o 8M, como a publicação sobre o Seminário da Classe Trabalhadora e outros
documentos do sindicato.

1 DE ABRIL

Comando Local de Greve dos TAEs se reúne com reitoria da UFJF
O Comando Local de Greve do Sintufejuf se reuniu com o reitor da UFJF Marcus David, a
vice-reitora Girlene Silva e outros membros da reitoria para negociação da pauta local de greve
dos TAE’s da UFJF, aprovada na assembleia de deflagração. Os pontos de pauta levados para a
reunião foram: 1 – Não integração do ponto eletrônico ao sistema do Ministério da Economia.
Manutenção do sistema próprio da UFJF; 2 – Manter sistema de ponto desligado durante a
greve; 3 – Manter os recessos registrados no ponto, como antes do desligamento do sistema; 4
– Manutenção das aposentadorias na UFJF, sem repassá-las para o INSS; 5 – Retomada plena
do transporte de funcionários; 6 – Garantia das folgas do Hospital Universitário, definidas nos
feriados e recessos; 7 – Criação de referência dos trabalhadores TAEs do HU responsável por
acompanhar as condições de trabalho.
E em reunião no dia 24 de março, as trabalhadoras e trabalhadores técnico-administrativos do
IF Sudeste MG, (Campus Juiz de Fora e reitoria) definiram as pautas locais que serão
apresentadas ao reitor André Diniz. Leia mais.

4 DE ABRIL
Sede da APES passa por reforma
A sede da APES localizada no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora está
passando por obras. Os trabalhos foram iniciados no dia 4 de abril, com o objetivo de
promover uma adequação do ambiente, no que se refere ao atual contexto da pandemia de
COVID-19, para que, assim, possa haver o retorno ao trabalho e o atendimento presencial
seguros. A obra faz parte da continuidade da luta pelo retorno presencial com as devidas
condições de segurança sanitária, proporcionando efetivas condições de trabalho para os
trabalhadores e trabalhadoras da APES e para o atendimento seguro aos docentes .
7 DE ABRIL
Pesquisadores analisam o atual uso de máscara em Juiz de Fora e mostram que nova
onda de Covid-19 deve ser esperada pelas autoridades públicas
A pesquisa explicitou que a revogação da obrigatoriedade do uso de máscaras neste momento
diminui em muito a proteção que a população possui para frear a transmissão comunitária do
coronavírus e inflaria substancialmente os índices de casos na região. Portanto, os estudiosos
afirmam que é iminente a necessidade da revogação do decreto que desobriga o uso de
máscaras.
9 DE ABRIL
Ato do último sábado, em Juiz de Fora, foi marcado por falas de representantes
sindicais, com destaque para o “Fora Bolsonaro”
APES esteve presente no sábado, dia 9 de abril, no ato “Bolsonaro Nunca Mais”, convocado
nacionalmente para protestar contra o aumento dos combustíveis, do gás, contra o desemprego
e a fome. Em Juiz de Fora, a manifestação foi realizada no Parque Halfeld e organizada pelo
“Comitê Fora Bolsonaro”. Estiveram presentes diversos representantes de movimentos
populares, partidos políticos e entidades sindicais, entre elas as trabalhadoras e trabalhadores
Técnico-Administrativos em Educação da UFJF e do IF Sudeste MG, em greve desde o dia 23
de março com outras categorias do serviço público federal.
12 DE ABRIL

Live alerta para nova onda de Covid em Juiz de Fora caso se mantenha a não
obrigatoriedade do uso de máscaras
A APES realizou uma live na terça-feira, 12 de abril, coordenada pela da Frente em Defesa da
Educação, que contou com a presença de Dina Faria e Lucas Ferrante. O objetivo foi debater a
nota técnica publicada pela Frente, cujo título é: “Dados científicos não apóiam retirada da
obrigatoriedade do uso de máscaras em Juiz de Fora-MG, nova onda deve ser esperada pelas
autoridades públicas.”

20 DE ABRIL
Pesquisa mostra alta contaminação de crianças e adolescentes em Juiz de Fora e risco
de nova onda de Covid-19 diante da desobrigação do uso de máscaras
Em nota técnica, um grupo de pesquisadores de diversas instituições públicas de pesquisa
alertam para a contaminação extensa de menores de 18 anos por Covid-19 e para o risco de
nova onda diante da desobrigação do uso de máscaras. A produção da nota é uma ação da
Frente de Defesa da Educação com apoio da APES, vem sendo desenvolvida desde dezembro
de 2021 e tem como objetivo instrumentalizar as entidades para a cobrança de políticas públicas
educacionais que defendam a vida e a saúde de docentes, estudantes e demais trabalhadores
da educação.
25 DE ABRIL
APES realiza campanha no início do semestre letivo
A APES divulgou, esta semana, uma campanha de boas-vindas e de conscientização para o
início do semestre letivo na UFJF e no IF Sudeste MG, reafirmando o posicionamento da
entidade diante do retorno presencial e convocando a categoria para a filiação e participação
nas mobilizações do sindicato.
27 DE ABRIL

Câmara Municipal de Juiz de Fora pode votar lei que proíbe linguagem neutra –
questão está em discussão no STF
Está em votação na Câmara Municipal de Juiz de Fora um projeto de lei, que visa inicialmente
garantir o ensino formal da língua portuguesa nas escolas. No entanto, o conteúdo da proposta
chamou a atenção dos setores ligados à educação por, na verdade, realizar uma tentativa de
barrar a utilização da linguagem de gênero neutro dentro do município (texto completo do PL
pode ser acessado aqui

28 DE ABRIL
APES, Sinpro e Sind-Ute publicam nota de repúdio ao PL que visa implementar censura
no ensino de língua portuguesa

A APES em conjunto com entidades da educação de Juiz de Fora publicaram na manhã desta
quinta-feira, 28 de abril, uma nota repudiando o Projeto de Lei 117/2021, que pode proibir o uso
da linguagem neutra no ensino da língua portuguesa nas escolas do município. Leia a nota aqui.
29 DE ABRIL
APES realiza ações na Semana Nacional de Lutas
No âmbito do fórum intersindical do IF Sudeste MG, APES, Sintufejuf e Sinasefe realizaram uma
campanha digital nas redes sociais das 3 entidades, chamando a atenção para a necessidade
de ampliação do orçamento do instituto e pela luta dos SPF. As entidades destacaram a luta dos
TAE da UFJF e IF, em greve desde o dia 23 de março.
Na UFJF, a APES ocupou o campus com diversas faixas e com o banner em frente à sede,
reafirmando a luta do sindicato pela recomposição do orçamento das instituições federais de
ensino, pelo reajuste salarial emergencial e pelo retorno presencial seguro. Em conjunto com o
Sintufejuf e o DCE, a APES também realizou panfletagem no campus no dia 28 de abril, com
material que destacou o impacto dos cortes orçamentários na UFJF para o funcionamento da
instituição e a qualidade da educação.

29 DE ABRIL
APES divulga nota defendendo o direito à participação remota em reuniões colegiadas da
UFJF
A APES divulgou, nesta sexta feira uma nota defendendo o direito à participação remota em
reuniões colegiadas da UFJF, de professores e professoras que, amparados no art. 4º da
Instrução Normativa nº 90/2021 do Ministério da Economia (IN90), mantiveram suas atividades
na modalidade remota em razão de portarem condições ou fatores de risco que podem agravar
os efeitos da Covid-19. Leia a nota aqui
29 DE ABRIL

TAES da UFJF e do IF Sudeste MG aprovam suspensão da greve e retorno ao estado
de greve a partir de 2 de maio
Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 28 de abril, servidoras e servidores
técnico-administrativos em educação aprovaram a suspensão da greve da categoria, com
retorno ao trabalho integral a partir de segunda-feira, dia 2 de maio, e manutenção da situação
de estado de greve.
29 DE ABRIL

Governo segue atacando a educação e Bolsas PROQUALI terão redução de 25%A
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Presidente da Comissão Gestora do PROQUALI, publicou
um edital, na quarta-feira, sobre a redução no valor das bolsas PROQUALI. O documento cita a
Resolução nº 16/2022, de 13 de abril de 2022 que aprovou o orçamento da Universidade

Federal de Juiz de Fora (UFJF) para o exercício de 2022, aplicando redução de 25% (vinte e
cinco por cento) nas bolsas PROQUALI.

2 DE MAIO
1º de maio: APES esteve presente em ato pelo Dia dos Trabalhadores/as em JF
A APES esteve presente neste domingo, 1º de maio, no ato público pelo Dia das Trabalhadoras
e dos Trabalhadores. Em Juiz de Fora, a ação foi realizada na Feira da Avenida Brasil e
organizado pelas Centrais Sindicais, Sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras e pelo Comitê
Fora Bolsonaro. Na pauta da manifestação estavam a luta contra o aumento dos preços de
alimentos e combustíveis, a defesa da vida, do emprego e do aumento dos salários e o “Fora
Bolsonaro”. Além das falas dos e das representantes de entidades e movimentos sociais, houve
panfletagem na feira para dialogar com a população e uma apresentação cultural do grupo de
tambor mineiro Ingoma.

