Circular Nº 146/17
Brasília-DF, 15 de maio de 2017

Às seções sindicais, secretarias regionais e à (o)s Diretora(e)s do ANDES-SN

Companheiras(os),

Encaminhamos anexo, para conhecimento o Relatório da Reunião Conjunta
dos Setores das IFES e IEES/IMES, realizado no dia 12/5/2017, no Rio de Janeiro/RJ.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.

Prof. Giovanni Felipe Ernst Frizzo
2º Secretário

Reunião Conjunta dos Setores IFES e IEES/IMES
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2017
Horário: 9h às 13h
Presentes: 9 diretores,18 Seções Sindicais com 36 representantes das seções sindicais
(ANEXO 1)

Pauta:
1) Informes da Diretoria
2) Análise de Conjuntura
3) Encaminhamentos
Após saudação da seção sindical anfitriã da reunião, a Asduerj, da aprovação pauta e da
participação, como convidados, de docentes da FAETEC-RJ, que está constituindo
seção sindical do ANDES-SN, deu-se início aos pontos de pauta:
1 – Informes nacionais
a) Informe da convocação do 62º CONAD que acontecerá de 13 a 16 de julho, em
Niterói.
b) XIII Encontro das UEBA, que ocorrerá em Ilhéus entre 26 a 28 de maio de 2017.
c) Reunião do GT&C 28 e 29 de maio (Brasília); GTPCEGDS dias 19 a 21 de maio
(Brasília); Reunião do GTPFS dia 26 de maio (em Dourados);
d) II Etapa do Curso de Formação Sindical do ANDES-SN de 2017, referente à
questão indígena, ocorrerá em Dourados de 26 e 28 de maio;
e) Encontro da Regional Nordeste I (12 e 13 de maio) e da Regional Nordeste III
(16 e 17 de junho);
f) Relato sobre a reunião da Frente Nacional Escola sem Mordaça ocorriad no Rio
de Janeiro em 25 de abril, na sede da CSP-Conlutas;
g) Denúncia sobre a autorização, pelo STF, de cobrança de mensalidade em cursos
Lato Sensu nas IES no dia 26 de abril, contrariando decisão do Congresso que
não havia aprovado a PEC referente a este tema semanas antes;
h) Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas 09 a 11 de junho
i) Informes referentes a aprovação da PEC 287 na comissão e sua tramitação;
assim como da aprovação e trâmite do PLP 343 e da Reforma Trabalhista (PL
6787)
j) Informe sobre reunião das centrais e seu calendário;
2 – Análise de Conjuntura
Houve debate conjunto das seções dos dois Setores a respeito da conjuntura e das
próximas ações a serem tomadas, ressaltando a importância do papel do Andes-SN em
todo este processo. Após a avaliação a respeito da greve geral de 28 de abril (28A),
colocou-se a importância da tarefa de organização do ato de 24/05 em Brasília,

compreendendo que o sindicato nacional deve encarar este momento como um processo
de aprofundamento das mobilizações para construção de nova greve geral, de 48h, na
direção de barrar a contrarreforma da previdência e trabalhista, mas também para
reverter as perdas que já foram impostas tais como a EC 95, a contrarreforma do Ensino
Médio, a terceirização, etc. Tudo isto deve ser organizado de modo a reforçar as ações
pela base, fortalecendo os comitês da greve geral já existentes, ou criando-os onde não
houver, de modo a aprofundar as ações unitárias entre diferentes categorias de
trabalhadoras e trabalhadores.
Em seguida, houve a aprovação dos seguintes encaminhamentos conjuntos (no dia
seguinte os setores se reuniram separadamente e indicaram outros encaminhamentos
específicos, que seguirão em circulares específicas):
3) ENCAMINHAMENTOS:
a) Participar da caravana do dia 24/05 com paralisação nas instituições de ensino;
b) Envidar esforços para uma nova agenda de Greve Geral de 48h contra a Reforma da
previdência; trabalhista e a terceirização, como:
1 - Criar/fortalecer os comitês locais de organização da Greve Geral
2 - Produzir panfleto, em conjunto com a CSP-Conlutas, de convocação de nova greve
geral de 48h para ser levado ao OcupaBrasília em 24/05;
c) Continuar pressionando localmente os parlamentares a se posicionarem contra as
reformas, denunciando os que forem favoráveis a partir de vários tipos de material de
divulgação: Lambe-lambe com foto; outdoors; ação nos aeroportos, redes sociais, etc;
d) Elaborar carta para os (as) parlamentares, indicando que aqueles (as) que votarem
favoráveis as reformas serão denunciadas (as), seguindo ação realizada pela
Regional Leste;
e) Denunciar aos órgãos internacionais, em articulação com a CSP-Conlutas, os crimes
que o Estado está cometendo contra os direitos humanos no Brasil
AGENDA
1 – 15 a 19 de maio: rodada de AG pautando paralisação e organização das caravanas
para o 24.05 (ocupa Brasília); enviar os resultados das AG para a secretaria nacional do
ANDES até 23.05;
2 – 25 de maio: reunião conjunta dos setores das IEES/IMES e IFES em Brasília.

ANEXO 1
PRESENTES

Diretores: Eblin Joseph Farage, Alexandre Galvão Carvalho, Juliana Fiúza Cislaghi,
Caroline de Araújo Lima, Mary Sylvia Miguel Falcão, Roseli Rocha, Cláudio Rezende
Ribeiro, Giovanni Felipe Ernst Frizzo, Luis Eduardo Acosta Acosta

ADUA: Katia de Araújo Lima; SESDUF-RR: Cláudia da Silva Magalhães; ADUFPB:
Eduardo H. de Lima Guimarães; ADUFCG: Antônio Lisboa L. de Souza; ADUFAL:
Ailton Silva Galvão; ADUFS: Marcelo Massayoshi Ueki e Airton Paula Souza;
ADUnB: Aldira Guimarães D. Dominguez; ADUFMAT: Mauricio Farias Couto e
Walison Silva; SINDCEFET-MG: Antônio F. C. Arapiraca; ADUFU: Jorgetânia da
Silva Ferreira; APESJF: Rubens Luiz Rodrigues; ASPUV: Edilton Barcellos;
ADUFSJ: Pablo Luiz Martins; ADCEFET-RJ: Diego C. Moreira; Seção Sindical do
ANDES-SN na UFSC: Maria Teresa dos Santos; APUFPR: Sandra Mara Alessi;
APROFURG: Rodnei Valentim Pereira Novo e Milton Luiz Paiva de Lima; ADUFPel:
Celeste Pereira e Daniela Hoffmann; SESDUFSM: Luciano Miranda. ADUERN:
Alexandre Donato Carvalho e Lemuel Rodrigues da Silva; ADUEPB: Nelson Aleixo S.
Junior; ADUSB: Sérgio Luiz C. Barroso; APUG: Joel Moisés Silva Pinho; ASDUERJ:
Paulo Alentejano e Maria Luiza Tambellini; SESDUENF: Luciane Soares da Silva;
ADUSP: César Augusto Minto; ADUNESP: João da Costa Chaves; APRUDESC:
Carmen Susana Tornquist; ADUNIOESTE: Luiz Fernando Reis; ASDUERJ:
Cleier Marconsin.

Convidado: FAETEC/RJ- Gustavo do Nascimento Lopes

