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Circular nº 125/15 

 

Brasília-DF, 21 de maio de 2015 

 

 

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

 

 

 

Companheiros, 

 

 

Encaminhamos relatório da reunião das entidades de educação, 
realizada na Sede do ANDES-SN, no dia 20 de maio de 2015, às 14h. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos nossas cordiais 
saudações sindicais e universitárias.  

 

 

 

 

Prof. Walcyr de Oliveira Barros 

3º Tesoureiro 

  



�

�

 
Relatório da Reunião das entidades de Educação 

 
 
Local: Sede do ANDES-SN – Brasília - DF 
Data: 20 de maio – 14h 
 
Presentes: 

1. ANDES-SN - Walcyr de Oliveira e Marco Antonio Perruso  
2. Fasubra Sindical – Ivanilda (RJ) e Darci (Pelotas);  
3. ANEL – Mariana (AL);  
4. SINASEFE – Miguel Trancoso, Lindonjohnson, Eugênia Martins, 

Raimundo Dória, Luiz Pereira. 
 
 
1. Informes: 
 
ANEL – Realização do Congresso Nacional da ANEL de 4 a 7 de junho em 
Sumaré (SP). Reafirma mobilização para a greve do setor da educação – 28 de 
maio, e participação no dia nacional de paralisação – 29 de maio. 
 
FASUBRA – Congresso indicou greve para o dia 28 de maio, com plenária nos 
dias 23 e 24 de maio para referendar o indicativo de greve. Estará presente 
como observadora no II Congresso da CSP-Conlutas. Propõe reunião do setor 
da educação durante o II Congresso da CSP-Conlutas. No Congresso da 
categoria, foi eleita nova composição da coordenação nacional. 
 
SINASEFE – Reunião do pleno em 12 e 13 de junho, com pauta sobre a greve 
nacional. 
 
Avaliações: 
 
Todos apontaram para a necessidade de intensificar a mobilização e ações 
conjuntas (todas as entidades) do setor da educação, no sentido do trabalho 
político e da greve do setor da educação. 
 
Encaminhamentos: 
 

1. Reiterada a aprovação do manifesto. A FASUBRA, como teria uma 
reunião no dia 21/05, apresentaria o manifesto ao conjunto da 
coordenação. 

2. Aprovada a construção de uma Plenária Nacional de Educação Federal. 
A única dificuldade estaria na data, posto que a conjuntura e a agenda 
de atividades que envolvem as entidades inviabilizam algumas datas. 

3. A data proposta para a plenária foi a de 19 e 20 de junho. 
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4. Agendada a próxima reunião para as 15h do dia 27 de maio, para 
fechamento da data e discussão sobre o caráter da plenária, e outros 
encaminhamentos. 

 
Solicitação: 
 
A ANEL reiterou a solicitação de ajuda material às entidades, para participar do 
Congresso Nacional da ANEL de 4 a 7 de junho em Sumaré. Foi reiterado, no 
caso do ANDES-SN, que a ANEL mantivesse diálogo com as Seções Sindicais 
no sentido de construir apoio para deslocamento e manutenção, de forma local. 


