
Informes da assembleia do dia 24 de junho de 2022

Informes Nacionais

6 de junho

Servidoras e servidores públicos realizam Dia Nacional de Luta pelo reajuste salarial

Centenas de servidoras e servidores públicos realizaram, nesta terça-feira (31), o Dia
Nacional de Luta em Brasília (DF) em defesa do reajuste salarial de 19,99%. As categorias
do funcionalismo público também cobram a abertura imediata de negociações com o
governo Bolsonaro, a revogação da Emenda Constitucional (EC) 95/16 – do Teto dos
Gastos – e o arquivamento da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20, da
contrarreforma Administrativa.

6 de junho
Dossiê sobre as intervenções de Bolsonaro nas IFEs pode ser baixado na página do
ANDES-SN

O ANDES-SN disponibilizou, em sua página na net, o download do arquivo: “A invenção da
balbúrdia:dossiê sobre as intervenções de Bolsonaro nas Instituições Federais de Ensino
Superior”. Quem tiver interesse, basta clicar no link https://www.andes.org.br/sites/publicacoes, e
baixar o documento.

21 de junho

“Ocupa Brasília” – Docentes da APES participam de ato na capital federal

Na última terça-feira, dia 14 de junho, docentes de universidades, institutos federais e cefets
de todo o país se dirigiram à capital federal para participar do ato nacional “Ocupa Brasília”.
Pela APES, estiveram presentes os/as diretores/as Leonardo Andrada e Nayara Medrado, e
os/as docentes da base da entidade Dileno Dustan, Fabio de Lima, Jalon de Morais,
Lisleandra Machado, Lucas Ferreira e Raquel Portes. A caravana da APES se somou ao
ANDES e demais seções sindicais para compor um grande dia de mobilização com as
demais categorias do serviço público federal, trabalhadoras e trabalhadores de empresas
estatais, estudantes e representantes de movimentos sociais e populares.

21 de junho

Confira as principais deliberações da Reunião do Setor das Federais

Em Circular enviada no dia 13 de junho, o ANDES-SN apresentou as principais
deliberações da reunião do setor das IFES, realizada no dia 11 de junho de 2022, na Sede
do ANDES-SN, em Brasília (DF). Confira os encaminhamentos e orientações aqui. O
relatório completo da reunião do Setor das IFES pode ser lido clicando aqui.

22 de junho

https://www.apesjf.org.br/servidoras-e-servidores-publicos-realizam-dia-nacional-de-luta-pelo-reajuste-salarial
https://www.apesjf.org.br/dossie-sobre-as-intervencoes-de-bolsonaro-nas-ifes-pode-ser-baixado-na-pagina-do-andes-sn
https://www.apesjf.org.br/dossie-sobre-as-intervencoes-de-bolsonaro-nas-ifes-pode-ser-baixado-na-pagina-do-andes-sn
https://www.andes.org.br/sites/publicacoes
https://www.apesjf.org.br/ocupa-brasilia-docentes-da-apes-participam-de-ato-na-capital-federal
https://www.apesjf.org.br/confira-as-principais-deliberacoes-da-reuniao-do-setor-das-federais
https://www.apesjf.org.br/confira-as-principais-deliberacoes-da-reuniao-do-setor-das-federais
https://www.apesjf.org.br/wp-content/uploads/Circ228-22.pdf


Ex-ministro da educação, Milton Ribeiro, e pastor ligado a Bolsonaro são
presos pela PF
O ex-ministro da educação, Milton Ribeiro, foi preso preventivamente na manhã desta
quarta-feira, dia 22 de junho, em Santos, no litoral paulista. Ribeiro, ministro por quem Bolsonaro
disse que “colocaria a cara no fogo”, foi alvo da operação “Acesso Pago” da Polícia Federal que
investiga crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de
influência. Além do ex-ministro, o pastor Gilmar Santos também foi preso na ação da polícia.

22 de junho

ANDES-SN publica nota exigindo justiça para Bruno Pereira e Dom Phillips

Nesta terça-feira, 21 de junho, a diretoria do ANDES-SN publicou uma nota exigindo a
continuidade das investigações e punição dos responsáveis pelas mortes do indigenista
brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, defensores dos povos indígenas
isolados e assassinatos no Vale do Javari, na Amazônia, no início do mês. Leia a nota aqui.

Informes Locais

7 de junho

Assembleia aprova série de ações de mobilização com paralisações e atos

Professoras e professores da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia, no início da
noite de segunda-feira, dia 06 de junho, aprovaram a paralisação das atividades docentes nos
dias 09 e 14 de junho, em protesto contra os cortes orçamentários na educação, na ciência e na
tecnologia, contra as intervenções governamentais nas IFE, contra a ameaça de cobrança de
mensalidades nas universidades e pelo reajuste salarial

8 de junho

Prefeitura de Juiz de Fora e UFJF decidem retomar a indicação do uso obrigatório de
máscaras a partir de hoje

A prefeitura de Juiz de Fora decidiu retomar a indicação do uso obrigatório de máscaras a
partir de hoje, dia 8 de junho de 2022, em instituições de ensino, equipamentos de saúde,
transporte público, escolar, por aplicativo, táxis e em funerais. A medida foi tomada após o
crescimento do número de casos e de contaminações por Covid-19, confirmados pelo
monitoramento epidemiológico do município. Acesse o Decreto Municipal aqui.Logo em
seguida, a UFJF publicou uma nova portaria estabelecendo o uso obrigatório de máscaras nos
ambientes acadêmicos e administrativos do campus da UFJF no município de Juiz de Fora. Em
Governador Valadares, o uso é facultativo. Assim, a UFJF segue abrindo mão de sua
autonomia, seguindo a orientação de uso facultativo de máscaras em Governador Valadares.

9 de junho

Entidades manifestaram em todo o Brasil contra os cortes orçamentários na
educação
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Em Juiz de Fora, a APES esteve presente no ato em defesa da educação e contra os cortes
orçamentários do Governo Bolsonaro nas universidades e institutos federais. A manifestação foi
organizada na cidade pelo DCE da UFJF em parceria com a APES, o Sintufejuf e a Associação
de Pós-Graduandos (APG). Em Governador Valadares o ato se realizou às 08h, com
concentração na Praça dos Emigrantes, e contou com falas que denunciaram o projeto de
destruição da educação brasileira, que inclui os cortes no orçamento, ameaças de privatização e
as intervenções nas Instituições Federais de Ensino, ao mesmo tempo em que a fome volta ao
noticiário, atingindo 30 milhões de brasileiros. Os manifestantes saíram em caminhada até a
Praça dos Pioneiros, passando pela sede administrativa da UFJF-GV.

9 de junho
Censura no campus JF do IF Sudeste MG: DCE é impedido de distribuir panfletos em
defesa da educação e pelo Fora Bolsonaro

Na manhã de terça-feira, integrantes do Diretório Central dos Estudantes foram impedidos de
realizar uma panfletagem no Campus JF do IF Sudeste MG. Segundo a coordenação do DCE,
“a ordem partiu da direção do campus, que orientou o funcionário responsável pela portaria a
não permitir a entrada dos panfletos”. Os representantes do DCE puderam entrar para conversar
com os estudantes, mas os panfletos ficaram retidos na portaria e devolvidos na saída. Após
recolherem o material, os e as estudantes foram questionados pelos vigilantes se não havia
mais panfletos na mochila*. Os panfletos, que defendem a educação, se colocam contra os
cortes orçamentários e pedem o “Fora Bolsonaro”, têm a assinatura com as logos da APES, do
Sintufejuf, do DCE e da Associação de Pós Graduandos da UFJF, que são entidades
representativas de Estudantes, Técnicos Administrativos em Educação e Docentes.

19 de junho

Professora Maria Aparecida Araújo, ex-diretora da APES, foi sepultada no domingo,
19 de junho. Missa de sétimo dia será neste sábado.

No sábado, dia 18 de junho, faleceu a professora Maria Aparecida de Araújo, ex-diretora da
APES entre 2012 e 2016. A missa de sétimo dia da professora Maria Aparecida Araújo,
ex-diretora do sindicato, se realiza no sábado, dia 25 de junho, às 17h, na igreja do Bom
PastorO sindicato expressa seu pesar, reconhece a contribuição que ela deu à luta docente e
empenha sua solidariedade a parentes e amigos que sofrem com a perda. O sepultamento se
deu no domingo.

21 de junho

Plantio solidário do MST pretende distribuir toneladas de alimentos para
famílias em vulnerabilidade
O projeto “Plantio Solidário”, ação do MST da Zona da Mata mineira, realizou, no dia 11 de junho
de 2022, seu sétimo mutirão e contou com cerca de 50 pessoas. O projeto conta com a
contribuição da APES e de outras entidades e parceiros ligados à causa socioambiental. O
objetivo é plantar, colher e distribuir 5.5 toneladas de alimentos para famílias em situação de
vulnerabilidade da região. Além disso, o plantio solidário do Assentamento Dênis Gonçalves
pretende incorporar essas famílias no ciclo do alimento, do campo à mesa.
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