Circular Nº 235/18

Brasília(DF), 3 de agosto de 2018

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos Diretores do ANDES-SN

Companheiros,

Encaminhamos o relatório da reunião conjunta dos Setores dos
Docentes das IFES e das IEES/IMES, realizada em Brasília no dia 29 de julho do
corrente ano.

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

Profª Eblin Farage
Secretária-Geral

RELATÓRIO DA REUNIÃO CONJUNTA DOS SETORES IFES/IEES/IMES
Brasília (DF), 29 de julho de 2018

Data: 29/7/18
Local: Sede do ANDES-SN – Brasília/DF
Presentes:
Manhã – 9h às 12h
Coordenadores dos setores: Raquel Dias, Roseli Rocha, Silvana Rocha, Kátia Vallina,
Adriana Dalagassa, Emerson Duarte, Célio Coutinho e Luiz Blume
Presidente do ANDES-SN: Antônio Gonçalves
Seções Sindicais:
IEES/IMES: SINDUEPA – Sergio Darwich; ADCESP – Rosangela Assunção;
ADUNEB – Camila Oliver e Celso Silva; ADUFS-BA – Gean Santana; ADUSB –
Edilson Batista; ADUSC – Arturo Samana; ASDUERJ – Deborah Fontenelle;
SESDUENF – Luciene Silva; ADUNESP – Milton Prado Júnior e João Chaves Júnior;
ADUNICAMP – Paulo Cesar; ADUNIOESTE – Flavio Pereira; ADUNICENTRO –
Lindemberg Massa.
IFES: ADUFAC – José Maia; ADUA – Marcelo Vallina; APRUMA – Sirliane Paiva;
ADUFERSA – Joaquim Araújo; ADUFPB – Mariza Pinheiro; ADUFERPE – Isabelle
Meumier e Helcio Batista; ADUFS – Airton Souza; ADUFMAT – Maelison Neves e
Alice Saboia; SINDCEFET-MG – Suzana Lima; APESJF – Jalon Vieira; ASPUV –
Júnia Sousa e Allain Oliveira; ADUFSJ – Wilson Chaves; ADUFES – Mauri de
Carvalho; ADUFF – Elizandra da Silva, Bianca de Mello e Douglas Leite; ADUR-RJ –
Luís Mauro; SESUNILA – Andreia Moassab; Seção Sindical do ANDES-SN na
UFRGS – Guilherme Camara; APROFURG – Márcia Umpierre e Cristiano Engelks;
ADUFPel – Francisco Vitória; SEDUFSM – Júlio dos Santos.
Pauta:
1. Informes;
2. Dias Nacionais de Luta;
3. Encaminhamentos.
1. Informes
Festival pela Vida das Mulheres nos dias 3 a 6 de agosto, em Brasília. Nos dias 3
e 6 de agosto, ocorrerá Audiência Pública no STF com o tema da descriminalização do
aborto. No dia 3, no horário de 8h30 às 12h e 13h às 18h, as entidades que defendem a
descriminalização do aborto terão voz e, no dia 6, os representantes dos movimentos
contrários a descriminalização do aborto realizarão as duas defesas.
Foi aprovado para o dia 10 de agosto, o chamado unitário das centrais sindicais,
incluindo a CSP-Conlutas, para o dia de luta contra os ataques aos/as trabalhadores/as a
partir de três eixos: Em defesa do emprego, aposentadoria e dos direitos trabalhistas.

2. Dias Nacionais de Luta
A Coordenação abriu o debate, inicialmente, sobre o dia Nacional de Lutas
contra o Assédio Moral e Sexual e apresentou a proposta de data e os materiais para
serem utilizados pelas seções sindicais. O debate percorreu centrado nas ações a serem
realizadas no dia de luta, com ponderações sobre as proximidades e distanciamentos
entre as duas formas de assédio, assim como sobre a melhor data para realizar a
atividade.
Em seguida, a Coordenação apresentou o debate sobre o dia Nacional de Lutas
contra o Racismo e apresentou a proposta de data e os materiais para se utilizar nesse
dia pelas Seções Sindicais.
Encaminhamentos:
I - Dia Nacional de Lutas contra o Assédio Moral e Sexual
Dia 17 de outubro
Utilizar a cartilha do GTPCEGDS - Contra todas as formas de assédio, em defesa dos
direitos das mulheres, das/os indígenas, das/os negras/os e das/os LGBT >
http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc-1669293546.pdf.
Utilizar os adesivos e cartazes da campanha de combate ao Assédio Sexual >
http://www.andes.org.br/andes/print-principais-noticias.andes?id=168.
Utilizar o vídeo da campanha de combate ao Assédio Sexual >
https://www.youtube.com/watch?v=quRFEdgyBpo.
Reeditar e atualizar a cartilha Assédio Moral do ANDES-SN.
Que as seções sindicais produzam cartaz e banner, ou outdoor, sobre a campanha.
Produzir spots de vídeos para a campanha pelas seções sindicais.
II - Dia Nacional de Lutas contra o Racismo
Dia 22 de novembro
Utilizar a Revista Universidade e Sociedade n. 62 Especial com o tema de Negras/os >
http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-pub-670095861.pdf
Documentário “Narrativas Docentes - Memória e Resistência Negra” >
https://www.youtube.com/watch?v=bR8mXCuFeR8
3. Encaminhamentos
1. Os setores das IFES/IEES/IMES se inserem na Campanha em apoio aos 23
condenados políticos no Rio de Janeiro! Lutar não é crime!;
2. Acrescentar ao cronograma: Dia 7 de setembro – Grito dos Excluídos;
3. Encaminhar a confecção de cartaz padrão para as seções sindicais
mobilizarem para o dia 10 de agosto, com a particularização do ANDES-SN.
4. Cronograma de ação:
4.1. Participação no Dia Nacional de Lutas em 10 de Agosto de 2018.
4.2. Organização de cronograma de agitação/mobilização no sentido de construir
a luta pela revogação da EC-95, a Reforma Trabalhista e a Lei de Terceirização.
5. Nota em defesa dos direitos democráticos, toda a solidariedade aos docentes
da UFABC.

Nota
Em defesa dos direitos democráticos, toda solidariedade aos docentes da UFABC
Os Setores das IFES, IEES e IMES do ANDES - Sindicato Nacional, reunidos
nesta data, manifestam solidariedade aos professores Gilberto Maringoni, Giorgio
Romano e Valter Pomar, da Universidade Federal do ABC (UFABC), que são alvo de
Comissão de Sindicância Investigativa nº 23006.001375/2018-70, instaurada pela
universidade a mando da Corregedoria Geral da União (CGU), por terem participado
em evento de lançamento do livro “A verdade vencerá”, nas dependências da
instituição, no dia 18 de abril de 2018. O livro é da Editora Boitempo e traz uma longa
entrevista com o ex-presidente Lula, realizada por Ivana Jinkings, Juca Kfouri, Gilberto
Maringoni e Maria Inês Nassif. O fato configura um atentado contra os direitos e
organização sindical e política e de liberdade de expressão e não pode ser tolerado
dentro de – e por – instituições minimamente democráticas.
É absolutamente inaceitável que uma instância pública, em nome do Estado, seja
utilizada para constranger pessoas, sejam elas quais forem, pela sua produção
intelectual, acadêmica e científica, bem como pelas suas posições políticas, estéticas ou
religiosas. Causa profunda indignação a todos aqueles que prezam pela democracia,
pela garantia da liberdade acadêmica e pelos direitos políticos constitucionais o fato de
que estes três docentes estejam sendo “investigados” em decorrência de denúncia
anônima e que sejam instados a responder a uma lista de perguntas absurdas, entre elas
se haviam feito “apologia ao crime”. O ocorrido é extremamente preocupante, pois
aponta que o clima político instalado no país caminha cada vez mais ao encontro de
tempos nos quais prevaleciam a perseguição, o assédio moral e o denuncismo anônimo,
elementos nefastos que compuseram o panorama de terror dos porões da ditadura
empresarial-militar brasileira. Os Setores das IFES, IEES e IMES do ANDES –
Sindicato Nacional reivindicam o cancelamento de todos os procedimentos
administrativos instaurados para constranger, ameaçar e intimidar esses docentes e
conclamam a todos para o combate às forças retrógradas que tentam, cada dia mais,
minar a universidade como espaço de produção acadêmica, da diversidade de ideias e
do livre pensamento.

Brasília, 29 de julho de 2018

