Informes da assembleia do dia 19 de setembro 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

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.

27 de junho
Setor das Federais aprova intensificação da mobilização para construir a greve
da educação
Em Reunião do Setor das Federais do ANDES-SN realizada neste sábado, 25 de junho,
docentes aprovaram a intensificação da mobilização contra os ataques à educação, tendo
como perspectiva a construção da greve. As seções sindicais presentes apontaram a
necessidade de buscar a articulação com demais entidades da educação, tendo como
base a pauta de reivindicações que foi protocolada de maneira unificada no MEC, no dia
13 de junho.

5 de julho
FONACATE denuncia descaso do governo federal com os SPFs
O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE, divulgou
nesta terça-feira, 05 de julho, nota de denúncia sobre o descaso com que foram tratados
os Servidores Públicos Federais, diante do final do prazo legal para concessão de
recomposição salarial ao funcionalismo, vencido em 04 de julho, sem que o governo
federal tivesse enviado qualquer proposta ao Congresso Nacional. “Com isso, o atual
presidente da República será o único nos últimos 20 anos a não conceder em seu
mandato reposição alguma das perdas inflacionárias aos servidores civis, em flagrante
afronta à previsão de revisão geral anual do art. 37, X, da Constituição Federal”, diz a nota.

7 de julho
CCJC aprova admissibilidade de PEC que proíbe cortes orçamentários na
educação
Em meio à pressão das entidades de defesa da educação, entre elas o ANDES-SN, foi
aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), na última quartafeira, 6 de junho de 2022, a admissibilidade da PEC 96/2019. A Proposta de Emenda à

Constituição tem como autora a deputada Fernanda Melchiona (Psol/RS) e tem o objetivo
de tornar obrigatória a execução do planejamento orçamentário referente à manutenção e
desenvolvimento do ensino.

14 de julho
ANDES – SN publica anexo ao Caderno de Textos do 65º CONAD
O encontro aconteceu entre os dias 15 e 17 de julho, em Vitória da Conquista (BA) e teve
como tema central o “retorno presencial com condições de trabalho e políticas de
permanência para fortalecer a luta por Educação Pública e liberdades democráticas”.

18 de julho

Docentes dão continuidade à jornada de lutas em Brasília (DF) nesta
semana
Docentes, em unidade com demais categorias do serviço público federal, deram sequência
nesta semana (11 a 14 de julho) a mais uma jornada de lutas em Brasília (DF). As e os
manifestantes lutam por mais recursos para a Educação, por recomposição salarial e
melhores condições de trabalho e contra o desmonte dos serviços públicos.

19 de julho

CONAD define plano de lutas e fortalece a categoria docente
Após três dias de intensos debates e importantes deliberações, chegou ao fim o 65º
Conad do ANDES-SN, neste domingo, 17 de julho. O encontro foi realizado entre os dias
15 e 17 de julho, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Vitória da
Conquista (BA), sediado pela Associação Docente da Uesb – Adusb SSind, e teve como
representantes da APES o presidente Augusto Cerqueira e o professor Jalon de Morais
Vieira.

27 de julho
ANDES-SN publica Carta de Vitória da Conquista (65º CONAD)
O ANDES disponibilizou nessa segunda-feira, 25 de julho, a Carta de Vitória da Conquista,
resultante do 65º CONAD. O evento foi realizado de 15 a 17 de julho de 2022, em Vitória
da Conquista – BA, e contou com a presença de 58 seções sindicais, 55 delegados(as),
109 observadores(as), 7 convidados(as) e 26 diretores e diretoras do ANDES, num total de
197 participantes.

Diretoria do ANDES-SN publica nota de repúdio à matéria publicada pela
Seção Sindical dos Docentes da UFRJ
A Diretoria do Sindicato Nacional publicou nesse domingo, 24 de julho, uma Nota em
repúdio à matéria publicada e veiculada nas redes sociais da ADUFRJ no dia 22 de julho,
sob o título “ANDES nega apoio a Lula”. O ANDES publicou a nota “em respeito às 58
seções sindicais presentes ao 65º CONAD (realizado entre os dias 15 a 17/07/2022 –
Vitória da Conquista/BA), à história e ao método dos eventos nacionais do Sindicato” e
afirmou que o texto veiculado “não corresponde à verdade dos fatos”, e “trilha o perigoso e
perverso caminho das Fake News”.

2 de agosto
ANDES-SN convoca seções sindicais para o Dia Nacional em Defesa da
Democracia e pelo Fora Bolsonaro
O ANDES-SN convocou, por meio de uma circular, as seções sindicais a organizarem, em
unidade com as demais entidades sindicais e populares, a construção e participação, nos
estados e municípios, do grande DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO FORA
BOLSONARO: em defesa da democracia e por eleições livres, direitos sociais, contra a
violência, o desemprego e a fome.

8 de agosto
Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático
de Direito
O ANDES-SN encaminhou às sessões sindicais, para ampla divulgação, a “Carta às
brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!”. O Sindicato
Nacional já assinou a referida carta, como entidade apoiadora, reafirmando seu
compromisso com a defesa da democracia e a luta contra os retrocessos autoritários.

19 de agosto
ANDES-SN abre processo de submissão de artigos para a Revista
Universidade e Sociedade nº 71
A Revista Universidade e Sociedade – US é uma publicação semestral, editada pelo
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN, cujo
intuito é fomentar as pesquisas e debates relacionados tanto às experiências no campo da
pesquisa acadêmica como oriundos das experiências sindicais e sociais acerca de temas
de relevância para as lutas empreendidas pelo(a)s docentes em busca de uma
universidade pública, gratuita e de qualidade, em âmbito nacional.

ANDES-SN realizará 14º CONAD Extraordinário
O ANDES-SN realizará o 14º CONAD Extraordinário nos dias 12 e 13 de novembro de
2022 (sábado e domingo), na cidade de Brasília-DF, sob a organização da Diretoria
Nacional do ANDES-SN, com o tema central: “CSP- Conlutas: balanço sobre atuação nos

últimos dez anos, sua relevância na luta de classes e a permanência ou desfiliação da
Central”.

6 de setembro
ANDES-SN envia carta/compromisso a candidatas e candidatos à
presidência da república
O ANDES-SN, em cumprimento à determinação do 65º CONAD, realizado em julho de
2022, elaborou uma carta de reivindicações aos presidenciáveis, com exceção do atual
presidente da República, com a pauta da categoria docente seguindo os eixos do Caderno
2, com destaque a política de financiamento e política de ações afirmativas.

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
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.
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, exdiretora do sindicato, se realiza no sábado, dia 25 de junho, às 17h, na igreja do Bom Pastor.
O 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.
24 de junho

Vitória da APES na justiça: em decisão liminar, docentes do grupo de risco
poderão permanecer em trabalho remoto no IF
Em importante vitória para a categoria docente, foi deferida nesta sexta-feira, 24 de junho,
a liminar postulada pela APES no recente processo ajuizado contra o IF Sudeste MG. A
APES ajuizou ação coletiva contra o Instituto pleiteando que fosse assegurado aos e às
docentes que integram o grupo de risco para COVID, o direito de permanecerem em
trabalho remoto até a melhora do quadro pandêmico, afastando, para tanto, os efeitos do
ato administrativo do instituto com base na Instrução Normativa SGP/ME nº 36/22
expedida pelo Ministério da Economia.
25 de junho

Assembleia da APES aprova estado de mobilização permanente para
construção da greve da educação
Professoras e professores da UFJF e do IF Sudeste MG, reunidos em assembleia, no final
da tarde de sexta-feira, 24 de junho, decidiram pelo estado de mobilização permanente
para construção da greve. A assembleia aprovou a formação da comissão de mobilização,
para formular propostas para ampliar a força do movimento, melhorando a comunicação
com a base. Os docentes deliberaram ainda que seja levado ao Setor das IFE, a proposta
de realização de nova rodada nacional de assembleias para a avaliação do movimento,
antes do CONAD, que está marcado para 15 a 17 de julho.
27 de junho

Comissão de Mobilização da APES se reúne e indica série de ações para
intensificação da luta
A Comissão de Mobilização, instituída pela assembleia da APES, teve sua primeira
reunião na tarde desta segunda-feira com o debate sobre as ações a serem tomadas na
direção da greve da educação, frente à crise por que passam as Instituições Federais de
Ensino, com os cortes, a precarização das condições de trabalho e a defasagem salarial.
Neste sentido, uma série de atividades foi levantada no sentido de dar transparência à
gravidade da situação atual.
28 de junho

Cortes irão precarizar ainda mais o funcionamento da UFJF
Na terça-feira, durante a reunião do Conselho Universitário da Universidade Federal de
Juiz de Fora, a Administração Superior prestou informes sobre o montante dos cortes
orçamentários. Segundo o relato, na sexta-feira, dia 24 de junho, efetivaram-se os cortes
de 7% do orçamento das Instituições Federais de Ensino. Na UFJF, isso significou uma
redução de R$15 milhões de reais.
1 de julho

Diante da crise orçamentária nas Instituições Federais de Ensino, APES
divulga nota chamando para a luta
A APES divulgou, nesta sexta-feira, nota com análise política a respeito da crise pela qual
passam as Instituições Federais de Ensino com os ataques do governo federal, incluindo
os recentes cortes orçamentários, reafimando que o sindicato se mantém na defesa
intransigente de uma educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.
A nota é um chamado a todos e todas para somar forças nessa luta e seguir na
resistência.

Liberdade de cátedra é garantida durante período eleitoral, afirma
assessor jurídico da APES
A liberdade de cátedra, de ensinar, de aprender e a liberdade de expressão dentro e fora
de sala de aula são direitos plenamente garantidos pela Constituição Federal e em análise
já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo durante o período das eleições. Isto foi
que o assessor jurídico da APES, Leonardo Castro, garantiu aos docentes do IF Sudeste
MG, que estiveram na reunião do sindicato na sexta-feira, 01 de julho.
4 de julho

APES volta ao atendimento presencial em sua sede e divulga protocolo
de biossegurança
A APES comunica que está de volta ao atendimento presencial em sua sede no campus.
Para que isso se dê em total segurança sanitária, direção e funcionários redigiram um
protocolo de biossegurança para a realização de atividades internas e atendimento.

APES publica resumo da situação orçamentária atual da UFJF
Veja os números da situação orçamentária da UFJF frente ao rebaixamento orçamentário
dos últimos anos e aos recentes cortes, que resultam um déficit de R$ 15 milhões. Por
meio de informações relatadas em reunião do Conselho Superior, ocorrida em fevereiro de
2022, foi possível elaborar a Tabela 1 que mostra os valores empenhados do orçamento,
corrigidos para o período compreendido entre 2016 e 2022.

APES participa da Jornada em Defesa da Educação Pública em Brasília
Teve início nesta segunda-feira, 04 de julho, mais uma jornada de lutas em defesa da
Educação Pública, dos demais serviços públicos e das servidoras e dos servidores
federais. Docentes de todo o país estão em Brasília (DF) para pressionar parlamentares e
chamar a atenção da sociedade para os desmontes promovidos pelo governo federal. Pela
APES, os professores Dileno Dustan e Fabio Jose Martins De Lima, participaram da
recepção de senadores e deputados no Aeroporto Juscelino Kubistchek.

11 de julho

Entidades realizam diálogo com a população no campus da UFJF
Apes, Sintufejuf, DCE e APG se reuniram na manhã do último domingo, dia dez de julho
de 2022, para dialogar com a população, no campus da UFJF, sobre a recomposição do
orçamento do ensino público, a valorização dos trabalhadores da educação e a garantia da
permanência estudantil. A atividade faz parte da jornada em defesa da educação pública e
contou com panfletagem e distribuição de brindes.

Nota da APES aponta como inconstitucional normas de colocação de
cartazes vigentes no Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG
A APES publica nesta segunda-feira, 11 de julho, a Nota Técnica nº 02/2022 que trata da
Regulamentação do uso de murais e fixação de cartazes, faixas e banners no IF Sudeste
MG. O documento elaborado pela assessoria jurídica da APES discute a Resolução
CAMPUSJFA/IF SUDESTE MG nº 16/2022, que condiciona a fixação de cartazes,
comunicados, faixas ou banners nas dependências dessa Instituição de Ensino Superior
ao prévio juízo crítico da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos Institucionais
acerca da suposta adequação de seu conteúdo ao interesse e missão institucionais.

Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG divulga montante dos cortes
orçamentários
A Diretoria de Administração e Planejamento, do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG,
divulgou, nesta segunda-feira, um comunicado a respeito dos cortes orçamentários
efetuados pelo governo federal. Segundo o documento, o Governo Federal executou um
corte no orçamento da instituição que correspondeu a 7,2% do total previsto para o IF na
Lei Orçamentária Anual.

12 de julho

Número de mortes por covid-19 triplica em Juiz de Fora
Nas últimas semanas, o número de mortes e de infecções por Covid-19 tem aumentado
consideravelmente em Juiz de Fora, de acordo com os boletins diários da Prefeitura

Municipal. Entre 29 de junho e 5 de julho, foram registrados 810 casos confirmados da
doença e 11 óbitos.

13 de julho

Debate organizado pelas entidades discutiu orçamento, valorização do
servidor público e permanência estudantil
Nesta terça-feira, 12 de julho, APES, Sintufejuf, DCE e APG-UFJF promoveram um debate
dentro da programação da Jornada em Defesa da Educação Pública. A atividade foi
realizada no auditório da reitoria da UFJF e teve como convidados o servidor técnicoadminsitrativo da UFRJ Agnaldo Fernandes, que abordou o tema da valorização do
servidor público; o professor da UFJF Fernando Perlatto, que falou sobre a permanência
estudantil; e o professor da UFJF Rubens Luiz Rodrigues, que discutiu a questão do
orçamento das instituições federais de ensino.

18 de julho
APES realiza campanha informativa sobre período de defeso eleitoral
A APES lançou nesta segunda-feira, 11 de julho, uma campanha informativa sobre os
direitos de docentes, servidores e estudantes de instituições públicas de ensino durante o
período de defeso eleitoral. A campanha conta publicação de cards digitais e prevê a
distribuição de cartazes no campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG, cujo conteúdo enfatiza
a garantia da liberdade de cátedra, de ensinar, de aprender e a liberdade de expressão
dentro e fora de sala de aula durante o período das eleições.

APES publica nota de solidariedade à professora Elizabeth Sara Lewis
A APES divulgou, nesta sexta-feira, nota em solidariedade à professora Elizabeth Sara de
Lewis, da Faculdade de Letras da UNIRIO, que está sendo ameaçada de exoneração pela
instituição. O documento defende, como encaminhamento administrativo, o diálogo,
pautado em um debate justo, transparente e democrático sobre o caso e que as
armadilhas burocráticas e os dispositivos judiciais não se sobreponham ao direito da
docente e seu pleno exercício.

21 de julho
Docentes fizeram recadastramento para manter ressarcimento de plano
de saúde
A necessidade do recadastramento foi informada pela Progepe/UFJF no dia 12 de julho,
por meio de ofício, que pode ser lido aqui. Conforme o documento, a mudança se deve a
uma automatização nas formas de registro do benefício e, para tanto, a plataforma irá
solicitar uma série de informações ao servidor, tais como: número de registro da operadora
de Saúde na ANS; nome/código do plano de saúde; confirmação dos dependentes
(habilitados/cadastrados no SIAPE); valor da mensalidade e documentos comprobatórios
de titularidade e pagamentos.

25 de julho

Seminário sobre LGBTQIfobia e Cidadania LGBTQI+ marca os três anos
do Centro de Referência da UFJF
Nos dias 27,28 e 29 de julho, o Teatro da Escola de Artes Pró-Música (Antiga Casa de
Cultura) da UFJF foi palco do IV Seminário da Zona da Mata e Campo das Vertentes sobre
LGBTQIfobia e Cidadania LGBTQI+. O evento foi realizado sempre das 17h às 21h e
marcou a comemoração aos 3 anos do Centro de Referência de Promoção da Cidadania
LGBTQI+ (CeR-LGBTQI+), programa de extensão da UFJF, da Faculdade de Serviço
Social.
26 de julho

APES dá seguimento à luta contra os efeitos da modificação de
interpretação do artigo 192 da lei 8112 de 1990
A APES está tomando uma série de medidas para dar seguimento à luta contra os efeitos
nocivos da mudança de interpretação do artigo 192 da lei 8112 de 1990, sobre aposentados
e aposentadas, para aqueles que ainda não tiveram acesso às soluções jurídicas
satisfatórias. Para isso, a assessoria jurídica do sindicato vai procurar agendar reuniões com
desembargadores na tentativa de conversar sobre o julgamento dos processos que estão
na segunda instância. Outra ação é buscar informações sobre a criação do TRF6 em Belo
Horizonte, já que o advogado Leonardo Castro entende que há a possibilidade que tais
processos sejam transferidos para esse novo tribunal.

26 de julho

Reitor do IF Sudeste MG diz que pretende acertar comunicação sobre o
período de defeso eleitoral
O reitor do IF Sudeste MG, André Diniz, em reunião realizada na quinta-feira, 21 de julho,
com o Fórum Intersindical, concordou que houve um excesso na aplicação da cartilha que
versa sobre o período de defeso eleitoral no instituto, ou seja, que trata das normas a
serem seguidas pelos canais oficiais de instituições federais durante o período das
eleições. Ele afirmou que pretende realizar uma reunião com os diretores de campi e com
a assessoria de comunicação para acertar as orientações e se dispôs a divulgar um
documento retificando a questão.

APES, Sintufejuf e GETS realizam reunião com diretoria do campus Juiz de
Fora do IF Sudeste MG
Representantes da APES, do Sintufejuf e do GETS realizaram uma reunião com a direção
do campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG nessa sexta-feira, 22 de julho. A reunião foi
solicitada pelas entidades e teve como pauta: ações de panfletagem, diálogo de ideias,
liberdade de expressão e de cátedra no Campus Juiz de Fora do IF Sudeste MG.

Reunião ampliada no IF Sudeste MG decide ações para aumentar a
discussão dos efeitos nocivos da portaria 983 sobre o PID/RID
A reunião ampliada de docentes do IF Sudeste MG com a APES, realizada na tarde de
sexta-feira, dia 22 de julho, discutiu a revisão do Plano Individual Docente (PID) e o
Relatório Individual de Docente (RID) em curso na instituição. A grande preocupação é
que o processo tem a Portaria 983 como base, o que traz impactos muito nocivos e
modifica completamente a função dos Institutos Federais na sociedade. Na tentativa de
informar e fomentar o debate com a comunidade, professores e professoras deliberaram
pela realização de uma campanha de comunicação com materiais impressos e virtuais
para trazer o assunto à tona e provocar o debate; outra medida é agendar reunião com o
Grupo de Trabalho que elabora a minuta do PID/RID para expor os problemas trazidos
pela portaria; e também redigir cartas a serem enviadas aos representantes nos órgãos
colegiados: CODIR, CEPE E CONSU.

27 de julho
APES informa sobre Reflexo do Abono de Permanência na Gratificação
Natalina e no Adicional de Férias
De longa data, a Administração Pública Federal tem reconhecido, para fins tributários, a
natureza remuneratória do abono de permanência em serviço pago àqueles docentes que,
tendo preenchido os requisitos para se aposentar, optam por permanecer no exercício do
cargo. Ocorre que, para além dos efeitos fiscais, o reconhecimento da natureza
remuneratória da sobredita vantagem traz outros consectários. Dentre eles, a necessidade
de inserção do abono de permanência em serviço na base de cálculo da gratificação natalina
e do adicional de férias. Todavia, a Administração tem, renitentemente, se negado a projetar
o abono no cálculo dessas parcelas.

Docentes poderão ajuizar ações individuais para sustar desconto do
Auxílio Pré-Escolar
Os servidores que possuem filhos com idade inferior a seis anos recebem da
Administração Pública Federal verba destinada a subsidiar, especificamente, a assistência
pré-escolar. Trata-se do denominado auxílio pré-escolar. Importante destacar que a
sobredita verba tem seu valor fixado pelo Ministério da Economia e sobre o montante pago
aos servidores não deveria incidir qualquer abatimento.

28 de julho

Docentes poderão ajuizar ações individuais para garantir direitos
Ações se referem ao Auxílio Pré-escolar e ao reflexo do abono de permanência na
gratificação natalina e no adicional de férias. A assessoria jurídica da APES irá ajuizar
ações individuais para docentes interessados em sustar o desconto do Auxílio Pré-Escolar

e para inserir o abono de permanência em serviço na base de cálculo da gratificação
natalina e do adicional de férias.

8 de agosto
Audiência Pública na UFJF evidencia necessidade de luta contra os
cortes orçamentários
A comunidade universitária se reuniu na tarde desta sexta-feira, 05 de agosto, para
debater a crise orçamentária por que passa a UFJF, diante dos sucessivos cortes de
recursos impostos pelo governo federal, com a presença da Administração Superior e
representantes da APES, Sintufejuf, DCE e Associação dos Pós-Graduandos. O evento se
deu no anfiteatro Itamar Franco, na Faculdade de Engenharia, com transmissão ao vivo
pelo YouTube e com a possibilidade de realização de perguntas tanto dos presentes
quanto dos internautas.

11 de agosto
UFJF adere aos atos em defesa da democracia com cerimônia no campus
no dia 11 de agosto às 10h. APES convoca para ato no mesmo dia na
Praça da Estação às 17h
O dia 11 de agosto foi marcado em todo o país com atos e manifestações em defesa da
democracia. Em Juiz de Fora, entidades, sindicatos e representações da sociedade civil
realizaram atividade na Praça da Estação a partir das 17h. Mas antes a UFJF realizou
cerimônia simbólica dentro do campus, às 10h, na ágora, próximo ao jardim Sensorial,
com leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de
Direito, redigida pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP),
documento que já alcançou quase 800 mil assinaturas em todo país. A APES convocou a
todas e todos para a participação nas duas manifestações.

UFJF faz leitura de documentos em ato em defesa da democracia
Reunindo as representações da APES, DCE, Sintufejuf e APG, a UFJF realizou a leitura da
“Carta em Defesa da Democracia e do Estado de Direito”, redigida pela USP, na manhã de
quinta-feira, 11 de agosto, na Ágora, próximo à praça cívica. A leitura se deu em conjunto
com outros manifestos como o documento escrito pela ANDIFES, ABRUEM e CONIF: “As
Universidades e Institutos Federais pela Democracia e Eleições Livres”.

11 de agosto
Ato pela democracia toma as ruas do centro de Juiz de Fora

Trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, sindicatos, entidades e associações de classe
estiveram nas ruas de Juiz de Fora no final da tarde de quinta-feira, 11 de agosto, para
defender a liberdade, o estado democrático de direito, pelo Fora Bolsonaro e suas
ameaças golpistas. A concentração se deu na praça da estação, centro da cidade, onde
houve o revezamento nas falas, pedindo respeito às instituições democráticas, a defesa da
educação, do meio ambiente, o fim do racismo, a defesa dos direitos dos trabalhadores e
da união de todos e todas para derrotar o projeto de destruição em curso no país. Depois

das falas, a manifestação subiu pela rua Halfeld, indo até o Cine Theatro Central, portando
faixas e falando palavras de ordem.

14 de agosto
APES convoca eleições para diretoria e conselho de representantes para
biênio 2022/2024
A APES publicou neste domingo, 14 de agosto, o Edital de Convocação das Eleições para
a Diretoria e Conselho de Representantes do sindicato, biênio 2022/2024. Como previsto
em Regimento Eleitoral, o edital será veiculado em jornais de grande circulação nos dias
14, 15 e 16 de agosto. Esse ano, o edital foi publicado em formato impresso e digital, em
veículos das cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares e Santos Dumont.

16 de agosto
Curso de Extensão debate ‘História, cultura e mobilizações indígenas na
sala de aula’

O curso de extensão “História, cultura e mobilizações indígenas na sala de aula” se realiza
nas as quinta-feiras de 25 de agosto a 20 de outubro, de maneira remota, a partir das 16
horas. A iniciativa é do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais campus Juiz de Fora em
parceria com a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas
Gerais e Espírito Santo (APOINME), com o Conselho Indigenista Missionário (CIMI
Regional Leste) e a Apes.

29 de agosto
Saiba quem são os candidatos e as candidatas ao Conselho de
Representantes e Diretoria da APES
A Comissão Eleitoral homologou na manhã de segunda-feira, 29 de agosto, as inscrições
de chapa para Diretoria e de membros para o Conselho de Representantes da APES. As
inscrições foram realizadas entre os dias 17 e 27 de agosto, conforme o Edital.

