
Informes para assembleia docente do dia 14 de março de 2023

Informes nacionais

3 de janeiro

ANDES-SN comparece à posse do novo ministro da educação e encaminha
documento solicitando reunião

O ANDES-SN esteve presente, ao lado de movimentos sociais e estudantis, da posse

do novo Ministro da Educação, o senador eleito Camilo Santana (PT), que assumiu o

cargo nesta segunda-feira dia 02 de janeiro. A cerimônia se deu no auditório do

edifício-sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF). No mesmo dia, o

Sindicato Nacional protocolou uma solicitação de audiência com o novo ministro para

tratar das pautas da categoria docente. “Em particular, ressaltamos a pauta das

intervenções. Nós exigimos que essa vitória da democracia se expresse também nas

universidades e institutos federais respeitando os processos internos de escolha de

reitores e reitoras. Essa é uma pauta muito cara para nós: a defesa da nossa

autonomia em todas as suas dimensões”, lembrou a presidenta do Sindicato Nacional.

23 de janeiro

ANDES-SN convoca seminário

O ANDES-SN convoca o VII Seminário Estado e Educação, com o tema “O Projeto do

Capital para a Educação: Como enfrentá-lo?", que ocorrerá de 10 a 12 de março de

2023, na Seção Sindical dos/as Docentes da Universidade Estadual do Ceará,

SINDUECE, situada na Avenida Doutor Silas Mungunba, 1700 - Itaperi em

Fortaleza/CE.

30 de janeiro
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Governo anuncia mesa de negociação com servidores e Fonasefe convoca
mobilização

O secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e

da Inovação em Serviços Públicos, Sérgio Mendonça, confirmou a instalação da Mesa

Nacional de Negociação Permanente dos Servidores Públicos no dia 07 de fevereiro. A

reunião, com a presença das entidades que compõem o Fórum das Entidades

Nacionais de Servidores Públicos Federais (Fonasefe), acontecerá às 11 horas.

31 de janeiro

Agenda de Mobilização pelo Reajuste Salarial começou nesta terça-feira “tuitaço”
e ato virtual

O último dia do mês de janeiro marcou o “Dia Nacional de Mobilização pelo reajuste

salarial das servidoras e dos servidores públicos federais”. O Fórum das Entidades

Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) e o Fórum Nacional

Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) organizaram a Agenda de

Mobilização pelo Reajuste Salarial que teve início com um “tuitaço” pela recomposição

salarial, utilizando a “hashtag” #RecomposiçãoJá, na manhã de hoje.

1 de fevereiro

Servidoras e servidores públicos participam da posse de parlamentares

O ANDES-SN, juntamente com o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores

Públicos Federais (Fonasefe) e o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de

Estado (Fonacate), participou, na manhã de hoje, 01 de fevereiro, da posse das e dos

parlamentares na Câmara dos Deputados e Senado, que iniciam o ano legislativo. O

objetivo foi entregar uma carta de reivindicações sobre a campanha salarial aos

deputados e deputadas, com pedidos de revogação de decretos e leis feitas pelo último

governo.
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7 de fevereiro

APES participa de abertura e plenária de conjuntura do 41° Congresso do
ANDES-SN

A delegação da APES participa do 41° Congresso do ANDES-SN, que começou nesta

segunda, 6 de fevereiro, em Rio Branco (AC), com o tema central “Em defesa da

educação pública e pela garantia de todos os direitos da classe trabalhadora”. A APES

tem como representantes no evento: Jalon Morais, Leonardo Andrada, Lisleandra

Machado, Augusto Cerqueira, Dileno Dustan, Fábio José Martins, Lucas Mendes e

Renato Gonçalves.

8 de fevereiro

Mesa de negociação permanente com servidores públicos é reaberta

A instalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente dos Servidores Públicos foi

realizada nesta terça-feira, 7 de fevereiro, na parte da manhã, em Brasília, com a

presença de ministros e ministras do Governo Federal e de representantes das

entidades sindicais, entre elas, o ANDES-SN. Originalmente instalada em 2003, a

mesa volta a estar ativa, com servidoras e servidores públicos tendo como pauta

principal o reajuste salarial de 26,94%.

8 de fevereiro

ANDES e DIEESE lançam Calculadora das perdas salariais

O ANDES-Sindicato Nacional lançou no 41o Congresso a Calculadora das Perdas

Salariais em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos

Socioeconômicos (DIEESE).

8 de fevereiro

Nova edição da Revista Universidade e Sociedade é lançada
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A 71ª edição da Revista Universidade e Sociedade foi lançada durante a plenária de

abertura do 41º Congresso do ANDES-SN, com o título “As contrarreformas no Brasil: a

educação pública na resistência aos ataques neoliberais”, na última segunda-feira (6).

9 de fevereiro

Planos de Lutas dos Setores das Iees e Imes é aprovado no 41º Congresso

Docentes de 82 seções sindicais do ANDES-SN aprovaram, na tarde desta quarta-feira

(8), o Plano de Lutas dos Setores das Instituições Estaduais e Municipais de Ensino

(Iees/Imes). As deliberações, que ocorreram durante a Plenária do Tema II, irão guiar

as ações da categoria e do Sindicato Nacional no decorrer do ano de 2023. Até

sexta-feira (10), mais de 600 docentes participam do 41º Congresso do ANDES-SN.

10 de fevereiro

41º Congresso aprova plano de lutas para docentes federais

As delegadas e os delegados do 41º Congresso do ANDES-SN aprovaram as

resoluções que orientarão as lutas de docentes das Instituições Federais de Ensino.

As deliberações ocorreram durante a plenária do Tema II – Plano de Lutas dos Setores,

que teve início na quarta-feira (8) e foi concluída no final da tarde desta quinta (9), na

Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco (AC).

13 de fevereiro
Congresso do ANDES-SN aprova desfiliação da CSP-Conlutas

Por 262 votos favoráveis, 127 contrários e 7 abstenções, o 41º Congresso do

ANDES-SN deliberou nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, pela desfiliação do Sindicato

Nacional da CSP-Conlutas. A decisão corrobora a indicação feita no 14º Conad

Extraordinário do ANDES-SN, em novembro passado em Brasília (DF).
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13 de fevereiro

Quatro chapas concorrem às eleições para diretoria do ANDES-SN

Na sexta-feira, 10 de fevereiro, foram realizadas as inscrições de chapas para

concorrer à diretoria do ANDES-SN. As inscrições foram realizadas no último dia do 41º

Congresso do Sindicato Nacional e, na oportunidade, as chapas apresentaram os

nomes das(os) candidatas(os) para presidente(a), secretário(a)-geral e 1º tesoureiro(a).

14 de fevereiro

Integrantes do Fonasefe e do Fonacate fazem live para discutir a resposta do
governo sobre reajuste salarial

Integrantes do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais

(Fonasefe) e do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado

(Fonacate) vão realizar uma live para divulgar a resposta do Governo Federal ao ofício

que trata do reajuste salarial e também conversar diretamente com a base dos

servidores públicos federais, na próxima quinta-feira (16), às 18 horas. A transmissão

ao vivo acontecerá após uma reunião de integrantes do Fonasefe e do Fonacate com

representantes do governo e poderá ser acessada pela página do Facebook do

Fonasefe ou pela chamada no aplicativo “Zoom”, através do link que será liberado em

breve.

16 de fevereiro

ANDES-SN divulga a Carta de Rio Branco, do 41º congresso

A carta do 41º Congresso do ANDES-SN foi abertamente divulgada pelo Sindicato

Nacional nesta terça-feira, 15 de fevereiro, e destacou a história de luta e resistência no

estado do Acre e a atuação da diretoria, que assumiu a gestão do Sindicato Nacional

durante a pandemia de Covid-19. A síntese do evento também traz um resumo das
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deliberações e encaminhamentos para a luta da categoria docente para o próximo

período e funciona como registro histórico do encontro.

17 de fevereiro

ANDES-SN participa da primeira rodada de negociação dos SPF com governo
federal

A 3ª tesoureira do ANDES-SN, Jeniffer Webb, participou da primeira rodada de

negociações da Mesa Permanente de Negociação de Servidoras(es) Federais com o

governo, realizada na manhã desta quinta-feira, 16 de fevereiro. Também estiveram

presentes no encontro com o secretário de Gestão de Pessoas e Relação de Trabalho

do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Sérgio Mendonça,

os e as representantes do Fonasefe e do Fonacate. O encontro responde ao ofício das

entidades, protocolado no primeiro dia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e que

reivindica o reajuste salarial de 26,94%, por parte do Governo Federal, o aumento de

valores dos benefícios e a revogação de todas as instruções normativas, portarias e

decretos antissindicais.

28 de fevereiro

ANDES publica nota sobre negociação salarial

O ANDES-SN publicou nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, uma nota sobre o

processo de negociação salarial que o FONASEFE e o FONACATE vem realizando

com o governo federal.

Como informa o sindicato nacional, em reunião com as entidades realizada no dia 7 de

fevereiro, o governo apresentou a proposta de reajuste salarial limitado ao percentual

de 7,8% a partir de março do ano corrente e de aumento do vale refeição em R$

200,00. O sindicato nacional reforça que a proposta aprovada pela categoria docente

no 41º Congresso do ANDES-SN, bem como a proposta construída nos dois fóruns

representativos dos servidores públicos, foi de 27% de reajuste.
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1 de março

Governo Federal pede mais uma semana para apresentar uma contraproposta
para as entidades

O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), Fórum

Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e outras entidades

participaram da segunda mesa de negociação sobre reajuste salarial das servidoras e

servidores públicos com o Governo Federal, ontem, 28 de fevereiro, em Brasília, em

um auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT. A

decisão final da reunião foi o pedido do Governo Federal de mais uma semana para

apresentar uma contraproposta para as entidades.

4 e 5 de março

Reunião do Setor das Federais do ANDES-SN aprova calendário de lutas

Nos dias 4 e 5 de março, ocorreu a reunião do Setor das Federais (Ifes) do

ANDES-SN, em Brasília. Durante o encontro, do qual participaram representantes de

seções sindicais de todo o país, foi aprovado um calendário de lutas do setor das Ifes.

7 de março

ANDES-SN publica Relatório da Reunião de Setor das Federais

O ANDES-SN publicou nesta segunda-feira o relatório da reunião de Setor das IFES,

realizada nos dias 4 e 5 de março de 2023, na Sede do ANDES-SN, em Brasília(DF).

Pela APES, estiveram presentes na reunião o professor Leonardo Andrada e a

professora Joana Machado.

Informes locais

6 de janeiro
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Assembleia aprova delegados e delegadas para o 41º Congresso do ANDES-SN

Professoras e professores da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia

geral, no início da noite do dia 05 de janeiro, aprovaram os nomes dos docentes Jalon

Morais, Lisleandra Machado, Augusto Cerqueira, Dileno Dustan, Fábio José Martins,

Lucas Mendes e Renato Gonçalves para representar a APES no 41º Congresso do

ANDES-SN, que se realiza entre 06 e 10 de fevereiro, na cidade de Rio Branco, capital

do estado do Acre. A delegação se completa ainda com Leonardo Andrada, da diretoria

da Seção Sindical. A assembleia indicou ainda, como é de praxe, a realização de um

seminário, aberto a todos e todas, para debater os temas e proposições que serão alvo

de deliberação no evento. A data das discussões será divulgada em breve.

9 de janeiro

APES divulga nota de repúdio ao ataque contra a democracia brasileira

Diante dos fatos vivenciados na capital federal na tarde deste domingo, 08 de janeiro, a

APES divulgou nota de repúdio ao ataque contra a democracia brasileira, confira:

Nota da APES de repúdio ao ataque contra a democracia brasileira

Na tarde desse domingo, 8 de janeiro, o descanso da classe trabalhadora brasileira foi

interrompido por cenas ultrajantes. O neofascismo, que há mais de dois meses dá

espetáculos grotescos em seus acampamentos e manifestações golpistas, partiu para

a ofensiva insurrecional. Bem orientadas, equipadas e financiadas por articuladores

que se mantêm ocultos, levas de insatisfeitos com o resultado eleitoral se encontraram

em Brasília, e, sem dificuldades, invadiram os prédios que simbolizam os Três Poderes

constituídos da República. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o

Palácio do Planalto tiveram suas sedes invadidas e barbaramente vandalizadas.

11 de janeiro

Movimentos sociais e sindicatos organizaram ato pró democracia nas ruas de
Juiz de Fora
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Trabalhadores e trabalhadoras, representantes de sindicatos e movimentos sociais

estiveram, ontem, segunda-feira, no início da noite, nas ruas do centro de Juiz de Fora

em defesa da democracia, contra a fome e contra qualquer anistia aos que tramaram

golpes contra o estado de direito no Brasil. Em todo o país, multidões saíram às ruas

em pronta reação aos atos terroristas na praça dos 3 poderes em Brasília.

26 de janeiro

Seminário preparatório da APES para o 41º Congresso se realiza no dia 02 de
fevereiro

Seminário preparatório da APES para o 41º Congresso se realiza no dia 02 de fevereiro

Professores e professoras da UFJF e do IF Sudeste MG se reúnem na quinta-feira, dia

02 de fevereiro, às 14h, no seminário preparatório para o 41º Congresso do

ANDES-SN. A última assembleia docente já indicou os delegados da APES para o

evento, no entanto, o seminário é aberto a todos e todas que queiram vir para o debate,

já que a função do encontro é discutir os temas e a atuação dos representantes da

APES no Congresso.

3 de fevereiro

APES realiza Seminário Preparatório para o 41º Congresso do ANDES-SN

Realizou-se na tarde desta quinta-feira, 02 de fevereiro, o Seminário Preparatório para

o 41º Congresso do ANDES-SN. O objetivo do debate é coordenar as ações dos

representantes, eleitos em assembleia da APES, nas votações e discussões que vão

se realizar no encontro nacional. A reunião teve a leitura das propostas contidas no

Caderno de Textos, sobre temas importantes que serão discutidos, aprovados ou

rejeitados no Congresso, momento em que se definem as direções das lutas que o

Sindicato Nacional vai empreender em 2023.

15 de fevereiro

APES participa de segunda reunião organizativa do 8 de março em Juiz de Fora
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As diretoras da APES Joana Machado e Raquel Portes participaram nesta terça, 14 de

fevereiro, da segunda reunião organizativa do 8 de março unificado 2023, realizada

pelo fórum 8M-JF. A reunião, realizada na sede do Sintufejuf, contou com participações

potentes e grandes debates sobre fome, democracia, mulheres indígenas,

anticapacitismo e luta por terra e direitos.

4 e 5 de março

A professora Joana Machado e o professor Leonardo Andrada estiveram presentes na

reunião do Setor das Federais (Ifes), do ANDES-SN, em Brasília, representando a

APES.

6 de março

APES participa de reunião na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
para fortalecer rede de proteção às vítimas de violência

Em atenção aos encaminhamentos tirados na construção do 8M, da qual participam

mais de 50 organizações, foi realizada na tarde desta segunda-feira, 6 de março, uma

reunião na DEAM (Delegacia especializada de atendimento à mulher). Estiveram

presentes as Delegadas Alessandra Azalim e Danielle Alves, o investigador Cleber

Miranda e, representando a construção do 8M, as Vereadoras Laiz Perrut e Tallia

Sobral, com as respectivas assessoras Camila Ferreira e Larissa Toledo; o mandato da

Deputada Ana Pimentel, representado pela assessora Anna Flávia Aguilar; o Fórum

8MJF, representado por Lucimara dos Reis (também do coletivo pretxs em movimento)

e Leilane Germano (também representando o DCE); o Sintufejuf, por Elaine Pereira; e

a APES, por Joana Machado (também representando o LAVID-UFJF).

8 de março
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8 de março em JF: Apes participa com mais de 50 entidades de ato, cortejo e
festival cultural

Nesta quarta-feira, 8 de março, a APES esteve presente em um ato político-cultural

construído em conjunto com mais de 50 organizações feministas da cidade, marcando

a Greve Internacional das Mulheres. Um grande palco disponiblizado pela Funalfa foi o

ponto de encontro de diversas mulheres e apoiadores do movimento feminista da

cidade, que, aos poucos, e entre abraços e bandeiras, ocuparam o centro de Juiz de

Fora para mais um ano de denúncia e luta, mas também de celebração e reafirmação

da força das mulheres.

8 de março

APES lança campanha de vídeos para marcar o mês da mulher. Nesta primeira leva -

"Mulheres, Docência e Militância: Desafios e Caminhos da Luta Coletiva".

10 de março

APES abre processo seletivo para Estágio em Comunicação

A Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora – APES Ssind

realiza processo seletivo para Estágio em Comunicação Sindical, em convênio firmado

com a Universidade Federal de Juiz de Fora. A seleção será para preenchimento de

uma vaga para estágio supervisionado, presencial, remunerado, com carga horária de

20 horas semanais e sob contrato válido para o período de 6 meses, prorrogável a

cada 6 meses pelo máximo de 2 anos, conforme legislação específica. Podem

participar estudantes dos cursos de graduação da Faculdade de Comunicação da

UFJF, do 4º período em diante.

13 de março

Comunicado Plano de Saúde
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UNIMED descredencia pronto atendimento do hospital Monte Sinai e divulga os
canais para atendimento aos filiados

Em reunião com a diretoria da APES, a Unimed informou que iria descredenciar o
pronto atendimento do Hospital Monte Sinai, e solicitou que o sindicato divulgasse os
canais de atendimento da empresa para os filiados do plano APES/UNIMED.

13 de março

Professoras e professores da UFJF e do IF Sudeste MG se reúnem em
assembleia na próxima terça-feira

Docentes da UFJF e do IF Sudeste MG se reúnem em assembleia na próxima

terça-feira, dia 14 de março, para debater o GT formação sindical; a Comissão Eleitoral

Local e a Campanha Salarial. O encontro é presencial, na sede da APES, às 18h30,

mas pode ser acessado remotamente clicando aqui, ou pelo ID: 885 7780 3483.
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