
 

 

 

Circular nº 370/19 

Brasília(DF), 18 de setembro de 2019. 

 

 

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

 

 

 

 

  Companheiro(a)s, 
 
 
 
 

  Encaminhamos o relatório da reunião do Grupo de Trabalho de Política e 
Formação Sindical – GTPFS do ANDES-SN, realizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
no dia 29/08 do corrente ano.   

 
  Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 

sindicais e universitárias. 
 
 
 
 

Profª. Eblin Farage 
Secretária-Geral 

  



 

 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE POLÍTICA E 
FORMAÇÃO SINDICAL (GTPFS) DO ANDES-SN 

 
Data: 29/08/19 
Horário: Das 14h às 18h 
Local: Pavilhão  João Lyra filho  (UERJ) – Rua São Francisco Xavier, 524, 9º andar, 
Sala 9096, Bloco “F” -  Rio de Janeiro (RJ) 
 
Presentes: 
Diretore(a)s: Caroline Lima, Eblin Farage e Josevaldo Cunha.  
 
Seções Sindicais: ADUA (Marcelo M. Vallina); SINDUECE (Frederico Jorge Ferreira 
Costa); ADUSB (Alexandre Galvão Carvalho); ADUFS (Saulo Henrique Souza Silva); 
ADUFU (Eduardo Fraga Tullio); SINDCEFET-MG (André Leão); ADUFES (José 
Antônio da Rocha Pinto); ADUR-RJ (Luís Mauro S. Magalhães); APROFURG 
(Cristiano Ruiz Engelke e Sabatha Catóia Dias); 
 

  
Pauta: 
1. Informes; 
2. Resoluções do 64º CONAD; 
3. Proposta de curso de formação descentralizada: “Da ANDES ao ANDES-SN”; 
4. Proposta de primeiro módulo do curso de formação sindical “Histórias do movimento 
docente: lutas por autonomia e liberdade, ontem e hoje”; 
5. Encaminhamentos.  
 
Informes 

Diretoria  

- Greve Nacional da Educação 13.08/19. 

- Debate sobre o Future-se. 

- 4º Congresso da CSP Conlutas. 

- FONASEFE: luta contra a Reforma da Previdência e dia 20.09 greve global pelo clima 
no Brasil.  

- Setor das IFES: greve de 48h do setor da educação / envolvendo as IEES/IMES na 
agenda.  

- II Seminário Integrado e lançamento da Cartilha do GTPFS em conjunto com a 
Cartilha de Combate ao Racismo. 



 

 

 

Das Seções Sindicais (Anexo I) 

 

2. RESOLUÇÕES DO 64º CONAD – GTPFS 

I – AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE LUTAS DE POLÍTICA 
SINDICAL 

O 64º CONAD delibera: 

Resolução  Encaminhamentos  

1. Que o ANDES-SN, por meio de sua atuação 
na CSP-CONLUTAS, no Fórum Sindical 
Popular e de Juventudes por Direitos e 
Liberdades Democráticas, no setor das 
entidades da educação e em outros fóruns, 
frentes ou movimentos unitários, atue com a 
finalidade de manter um calendário unificado 
de lutas em defesa da Previdência pública, da 
educação pública e de todos os direitos da 
classe trabalhadora e por liberdades 
democráticas. 

Já está sendo realizado, vide os atos de 15 e 
30M; 14J; 12 de julho; 13 agosto; ações em 
unidade no setor da educação e a criação dos 
Fóruns nos estados.  

1.a. A partir das avaliações da Greve Geral de 
14 de junho, o Sindicato Nacional atuará para 
dar continuidade à construção de um 
calendário unificado de lutas, o que pode 
incluir uma nova greve geral. 

Indicativo de greve de 48h do setor da 
educação.  

1.b. Que o ANDES-SN, por meio de sua 
atuação na CSP-CONLUTAS, no Fórum 
Sindical Popular e de Juventudes por Direitos e 
Liberdades Democráticas, no setor das 
entidades da educação e em outros fóruns, 
frentes ou movimentos unitários, atue pela 
construção de nova greve geral, ainda em 
agosto, para derrotar a PEC 06/2019. 

Sendo pautado 

2. Permanecer impulsionando e construindo o 
setor das entidades de educação (construído a 
partir das iniciativas do ANDES-SN, tomadas 
em 2018 e aprofundadas em 2019) com a 
finalidade de aprofundar a unidade e as 
articulações necessárias para derrotar a 

Em curso, inclusive debatendo a construção 
de uma campanha de mídia contra os ataques 
do MEC; e em conjunto com outras entidades 
uma greve da educação: com Rodada de 
assembleias de base, até dia 10 de setembro 
para deliberar sobre a greve nacional do setor 
da educação por 48h, em setembro; 



 

 

Reforma da Previdência e defender o projeto 
de educação do ANDES-SN.  

Sugerir na Frente da educação os dias 17 e 18 
/09 ou 24 e 25/09 como dias para a greve 
nacional da educação de 48 horas. 

3. Participar do 4º Congresso Nacional da 
CSP-CONLUTAS apresentando contribuições 
globais e propostas de resoluções 
internacional, nacional, balanço político e 
plano de ação, balanço da central, combate às 
opressões e políticas setoriais com base nas 
deliberações e no Plano de Lutas aprovados no 
38º Congresso e no 64º CONAD.  

Realizado. Apresentamos as resoluções para o 
Pleno do GTPFS. 
Após debate incluímos alguns pontos no 
texto, que foi enviado no dia 30.08.19. 
Inclusão: Respeito a consulta democrática nas 
universidades, IF e CEFET para reitor(a).  

4. Garantir uma ampla delegação e promover 
debates sobre a CSP-CONLUTAS e o seu 4º 
Congresso com a finalidade de fazer um 
balanço sobre a Central, e, a partir disso, 
formular políticas e ações que fortaleçam as 
lutas e a unidade de ação. 

A Diretoria já elegeu seus delegado(a)s e 
observadores, no 64 CONAD. 
Continua o calendário para eleição das SSins 
de seus delegado(a)s.  

03/06 a 11/09: período de realização das 
assembleias das entidades sindicais e 
movimentos populares; 

5. Remeter para o 2º semestre de 2019 todas as 
atividades (seminários, encontros regionais, 
módulos dos cursos de formação do GTPFS, 
etc.) previstas para o primeiro semestre do ano 
e que foram adiadas em função dos efeitos da 
MP 873/2019 e da organização da luta contra a 
Reforma da Previdência. 

Ok 
 

6. Que a liberação de dirigentes sindicais da 
central deve ser deliberada por consenso, ou 
pelo menos proporcionalidade qualificada, em 
votação no âmbito da secretaria executiva.  

Proposta nossa para o 4º Congresso da CSP-
Conlutas.  

7. Que a CSP-CONLUTAS faça um estudo 
sobre a proporcionalidade da representação dos 
movimentos populares, filiados à Central, que 
não podem ter sua base social aferida. 

Proposta nossa para o 4º Congresso da CSP-
Conlutas. 

8. Que as diferentes posições expressas em 
“resoluções” para a Coordenação Nacional e a 
secretaria Executiva passem a constar dos 
relatórios das reuniões. 

Proposta nossa para o 4º Congresso da CSP-
Conlutas. 

9. Que o ANDES-SN apresente resoluções que 
expressem o acúmulo e as deliberações do 
Sindicato Nacional, por setor, e que se 
apliquem à política da CSP-CONLUTAS, em 

Enviado no dia 30.08.19. 



 

 

especial os planos de luta referentes às 
políticas educacionais, política de formação 
sindical, política de ciência e tecnologia, de 
seguridade social, entre outras. 

10. Reivindicar que a CSP-Conlutas invista no 
fortalecimento, em âmbito nacional, do Fórum 
Sindical, Popular e de Juventude, por Direitos 
e Liberdades Democráticas, e contribua com 
sua criação no âmbito estadual. 

Pautaremos no 4º Congresso e já fazemos nas 
reuniões da Coordenação Nacional e na SEN 
da central.  

11. Estimular a participação das Seções 
Sindicais no 4º Congresso da CSP-
CONLUTAS, que será realizado no período 
entre 1º de outubro e 4 de novembro, em São 
Paulo. 

A data é de 3 a 6.10.19, em Vinhedos – SP. 
Enviamos as informações sobre o Congresso 
e estamos estimulando a participação das 
Seções Sindicais.  

 

 3. Curso de formação descentralizada: “Da ANDES ao ANDES-SN” 
 

A Coordenação apresentou a proposta de adiamento do curso descentralizado, tendo em 
vista que não houve demanda. Justificativa: a luta contra a Reforma da Previdência, 
contra os ataques e cortes na educação e a Reforma Sindical proposta pelo Governo 
Federal. Após o debate houve a compreensão que um seminário sobre a Reforma 
Sindical é prioridade.  

No debate também surgiu sugestão de um seminário organizativo para nossas 
oposições. E também a necessidade de construir um novo seminário para debater a 
concepção sindical do ANDES-SN, em especial com a possibilidade da Reforma 
Sindical.  

 

 4. Curso de Formação Sindical Nacional: primeiro módulo do curso “Histórias do 
movimento docente: lutas por autonomia e liberdade, ontem e hoje” 

O curso está sendo organizado pelo GTHMD, será em novembro na APROFURG. Após 
o debate houve a indicação do GTPFS em diálogo com o GTHMD garantir espaço para 
o debate sobre concepção sindical e como isso foi construído historicamente no 
ANDES-SN.  

Mas esse momento no curso poderá não ser suficiente, logo a necessidade de um 
seminário específico sobre concepção sindical.  

 



 

 

5. Encaminhamentos  

a) Garantir Textos com nossas propostas de resoluções para o  4º Congresso da 
CSP Conlutas; 

b) Priorizar seminário sobre a Reforma Sindical e organizativo para nossas 
oposições; 

c) Dialogar com o GTHMD e garantir no próximo Módulo do curso de formação 
um momento de debate sobre a nossa concepção sindical. 

 

Retificação ao Relatório do Seminário Interno do ANDES-SN dos dias 30/11 e 
1º/12/18 na lista de presença do dia 30/11/18 

ADUR-RJ (Alexandre Castro).   A ADUR NÃO TEM SINDICALIZADO COM ESSE 
NOME. 

O que aconteceu é que o Professor Alejandro Casas (palestrante da mesa 1) assinou 
como convidado  - ADUR.   



 

 

ANEXO I 

INFORMES DAS SEÇÕES SINDICAIS  

 

ADUFES – José Antônio da Rocha Pinto 

Mobilizações 

No ritmo das manifestações de maio e junho e diante do silêncio das centrais e 

alguns  sindicatos, a Adufes assumiu a responsabilidade em convocar e organizar com 

sindicatos, movimentos estudantis e sociais as atividades do dia 13/08. Nesse dia 

realizamos aulas públicas, panfletagens na UFES e em terminais rodoviários,  e no final 

da tarde realizamos uma grande caminhada saindo do teatro da UFES até a Assembleia 

Legislativa. 

Corte de verbas nas instituições federais e o programa FUTURE-SE 

A Adufes realizou no dia 14/08 um debate sobre o FUTURE-SE com a presença da 

companheira EBLIN FARAGE, secretária do Andes-SN. 

A Adufes junto com o DCE, SINTUFES  e administração da UFES realizou dois 

debates sobre a crise financeira das instituições federais de ensino. O último debate 

aconteceu no dia 20/08 e contou com a presença do atual presidente da Andifes. 

Conseguimos lotar o Teatro Universitário com professores, estudantes e técnicos , mas 

infelizmente o programa Future-se quase não foi mencionado no debate. 

GTPFS e GTPCEGDS 

Realizamos no último dia 15/08  uma reunião conjunta com o  GTPCEGDS e GTPFS 

onde tratamos das pautas dos encontros nacionais desses GTs. Estarão representando a 

Adufes nas atividades desse final de semana (Encontro dos grupos de trabalho e 

Seminário Integrado) os seguintes professores: Iguatemi Santos, Viviana Mônica, Livia 

Moraes, Maria Daniela Macedo, Juliana Iglesias e José Antônio da Rocha. 

 

ADUSB - Alexandre Galvão 

Data da Última Reunião do GT local: 12 de agosto 2019 

N° de participantes: 8 

Indicações/Recomendações ao GTPFS nacional:  



 

 

Indicação para o congresso da CSP-CONLUTAS 

Entrega do caderno de textos com antecedência razoável para discussão nas bases. 

Deliberação/Indicações de AG interesse do GTPFS nacional data da AG: 02/08/19: 

Aprovação de paralisação da categoria na paralisação nacional do setor da educação no 

dia 13 de agosto. 

Outras Informações: Realização do “Encontro de Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Sudoeste da Bahia” no dia 10 de agosto de 2019, a em Vitória da Conquista  com 

participação de 33 entidades. 

Estiveram presentes centrais sindicais, sindicatos, movimentos sociais e juventudes. 

Participação no seminário do Fórum Sindical Popular e de Juventudes contra a retirada 

de direitos,  no dia 16 de agosto, em Salvador/BA.  

 

ADUA -  Marcelo M. Vallina 

N° de participantes: 3 

Deliberação/Indicações de AG interesse do GTPFS nacional data da AG: 28/8/2019 

- Iniciar um processo de formação sindical. 

- Curso em 25/10/19 : Virgina Fontes e Marina Barbosa 

Outras Informações: 

Aumento de 10% da filiação desde 2018/2 


