
 

Circular nº 147/19 

 

Brasília(DF), 24 de abril de 2019 

 

 

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

 

 

Companheiro(a)s, 

 

Encaminhamos, para conhecimento, o Relatório da Comissão Nacional de 

Mobilização do ANDES-SN (CNM), do período de 15 a 18 de abril de 2019. 

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e 

universitárias.  

 

 
Profª.  Eblin Farage 

Secretária-Geral 



 

 
RELATÓRIO DA COMISSÃO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO 

Período de 15 a 18 de Abril de 2019 

DIA TURNO ATIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Manhã Atividades na Câmara dos Deputados acompanhando a 
reunião da Comissão de Constituição e Justiça sobre a 
Reforma da Previdência. Na oportunidade também foi  
realizada uma conversa com secretários/as do Parlasul – 
Parlamento do Mercosul sobre as especificidades do 
trabalho docente nas Universidades públicas brasileiras 
em região de fronteiras com outros países. Foi relatado 
as discussões e levantamentos que o ANDES-SN, por 
meio de suas seções sindicais, tem realizado no sentindo 
de entender as demandas específicas dos/as 
trabalhadores/as da educação destas localidades. Aberto 
importante canal de diálogo sobre possibilidade de 
apresentar essas demandas aos parlamentares 
representantes do governo brasileiro no Parlasul.  

Tarde Acompanhamento da Reunião da CCJ na Câmara dos 
Deputados, bem como, apoio a manifestação dos 
trabalhadores/as de diversas entidades sindicais que se 
manifestaram em frente ao Anexo II da Câmara dos 
Deputados.  
Síntese das deliberações da reunião no CCJ: Por 41 votos 
a favor e 18 contra, a CCJ rejeitou requerimento do PSL, 
partido do presidente Jair Bolsonaro, que aceleraria o 
debate em torno da proposta de emenda constitucional. 
Com a derrota, prevaleceu à vontade da oposição e dos 
partidos do chamado Centrão de analisar e votar 
primeiramente outra proposta, que obriga a execução 
das emendas das bancadas estaduais inseridas na Lei 
Orçamentária Anual para ações indicadas pelos 
parlamentares, o que acabou ocorrendo. O Centrão é 
formado pelo DEM, SD, PP, PR e PRB. Embora essas 
legendas em geral sejam favoráveis à reforma, não há 
certeza como os parlamentares que as integram vão se 
posicionar nas votações referentes à proposta. A derrota 
do governo por ampla maioria expôs as dificuldades na 
articulação política. Reunião CNM no ANDES-SN para 
detalhar pauta dos demais dias. 
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Manhã 

Atividades no ANDES-SN. Protocolada a Pauta de 
Reinvindicações do Setor das IFES no Ministério da 
Educação e da Economia. 
 

Tarde Reunião do FONASEFE no 3º Andar, no ANDES; A 
professora Francieli Rebelatto colaborou na coordenação 
da reunião compartilhando também informes sobre as 
ações do ANDES-SN, conforme abaixo:  

1. Realização do Seminário Internacional do ANDES-
SN “Universidade, Ciência e Classe em uma era de 
crises”, nos dias 10 e 11 de abril, com 
representantes do Brasil, da Itália e da Argentina. 
Proposta de realização de Jornada sindical 
Internacional contemplando sindicatos da 
educação para análise dos ataques sofridos 
pelos/as trabalhadores/as em contexto latino-
americano.  

2. Participação e organização do III Encontro 
Nacional de Educação. Para além do 
fortalecimento do compromisso em defesa de um 
projeto classista e democrático de educação, 
também, foi construído calendário de luta 
assumido pelo ANDES-SN e por demais entidades 
e movimentos presentes, como construção de 
paralisação e atos no dia 24 de abril, 1º de maio, e 
construção da greve geral.  

3. Prioridade de luta do ANDES-SN e de suas bases 
contra a reforma da previdência e MP 873/2019.  

4. Comissão Nacional de Mobilização protocola 
pauta do Setor das Federais no Ministério da 
Educação e no Ministério da Economia no dia 16 
de abril. E realizam visitas aos gabinetes dos 
parlamentares com apresentação de carta do 
ANDES-SN e do FONASEFE contra a reforma da 



 

previdência e a MP 873/2019. 

5. Manifestação de apoio do ANDES-SN à professora 
Camila do SINASEFE, presa arbitrariamente. 

 
 
 

Noite Lançamento do Observatório do Conhecimento, no 
ANEXO II da Câmara dos Deputados, com a presença de 
representantes de seções sindicais APUB, ADUFRJ, 
ADUFEPE, ADUFC, ADUNICAMP, APUB sindicato, ADUFG, 
ADUFABC, Adunifesp, ADURN, com apoio da APUFSC e 
ANPG (Associação dos Estudantes de Pós-Graduação). 
Estiveram presentes diversos deputados do campo 
progressista e também representantes da SBPC. Entende-
se que esta frente está ligada às seções sindicais que 
compõem o Proifes. 
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Manhã 

Atividades na Câmara dos Deputados, contatos e visitas 
aos gabinetes dos parlamentares distribuindo material 
contra a Reforma da Previdência e MP 873/2019 
conversando com os assessores parlamentares sobre a 
posição do ANDES-SN e FONASEFE. Também, atendendo 
chamado do FONASEFE acompanhamos a reunião da CCJ, 
na qual por pressão da oposição teve adiamento para a 
próxima terça-feira.  

Tarde Atividades na Câmara dos Deputados, contatos e visitas 
aos gabinetes dos parlamentares distribuindo material 
contra a reforma da previdência e conversando com os 
assessores parlamentares sobre a posição do ANDES-SN 
e FONASEFE. Gabinetes que foram visitados: Benedita da 
Silva (PT); Marília Arraes (PT); Eduardo Bismark (PDT); 
Vilson da Fetaemg (PSB); Átila Lira (PSB); Denis Bezerra 
(PSB); Fernanda Melchionna  (PSOL); Sâmia Bomfim 
(PSOL); Edmilson Rodrigues (PSOL); Elias Vaz (PSB); 
Alessandro Molon (PSB); José Guimarães (PT);  Perpétua 
Almeida (PC do B); Augusto Coutinho (SOLIDARIEDADE); 
Celso Maldaner (MDB); Jerônimo Goergen (PP); Soraya 
Manato (PSL); Felipe Carreras (PSB).  
Importante destacar que no Gabinete da deputada 
Fernanda Melchionna do PSOL (RS). A CNM teve uma 
conversa com a parlamentar que convidou o ANDES-SN a 
participar das discussões da Subcomissão de Seguridade 
Social da Mulher que teve lançamento no dia de hoje 



 

(17), contando com a presença de ANPT Brasil, Cfemea 
Feminista, Sinait - Sindicato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho, Fasubra Sindical, Fenatrad, 
Intersindical Central da Classe Trabalhadora.  
A deputada solicita uma representação do ANDES-SN 
para interlocução e acompanhamento das ações, a 
demanda foi repassada à diretoria do sindicato. 
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Manhã 

Atividades na Câmara dos Deputados, contatos e visitas 
aos gabinetes dos parlamentares distribuindo material 
contra a Reforma da Previdência e MP 873/2019, 
conversando com os assessores parlamentares sobre a 
posição do ANDES-SN e FONASEFE. Entre os gabinetes 
visitados: João Campos (PRB); Cacá Leão (PP); Tereza 
Nelma (PSDB); Soraya Santos (PR); Marcio Marinho 
(PRB); Ossesio Silva (PRB); José Airton Cirilo (PT); Eros 
Biondini (PROS); Julio Delgado (PSB); Rodrigo Coelho 
(PSB); Domingos Sávio (PSDB); Milton Vieira (PRB); Tito 
(AVANTE); Igor Kannário (PPS); Túlio Gadelha (PDT); 
Glauber Braga (PSOL), totalizando 33 gabinetes visitados. 
 
Confecção do relatório final com apresentação de 
informe da CNM. 

 
Tarde 

  
Retorno para estados de origem. 

 
 

Brasília, 18 de Abril de 2019. 
 
 
 
 
COMISSÃO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO-2019 
 
 
 
______________________________________ 
 Prof. Francieli Rebelatto – SESUNILA  
 
______________________________________ 
 Prof.  – Gilberto Correia da Silva – APUG-SSIND 
 


