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UFOP não comunica à ADUFOP sobre mudança na forma 
de comprovação anual dos gastos com plano de saúde 

 Todos sindicalizados usuários do plano de 
saúde precisam comprovar seus gastos até o dia 
30 de março no sistema “Minha UFOP”. O 
comunicado sobre a mudança na forma de 
comprovação anual dos gastos com o plano de 
saúde foi enviada pela UFOP diretamente para os 
e-mails dos docentes. A Universidade não 
informou sobre a mudança à ADUFOP. Até 

2019, o sindicato encaminhava o comprovante de 
gastos do plano de todos os sindicalizados para a 
UFOP fazer o procedimento e o docente apenas 
conferia a operação.
 A secretaria da ADUFOP encaminhará os 
comprovantes para cada docente via e-mail 
em tempo hábil.    
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 O 39º Congresso do ANDES-SN ocorreu 
entre 4 e 8 de fevereiro, na cidade de São Paulo 
(SP). O evento, instância máxima de deliberação 
da categoria �liada ao Sindicato Nacional, teve 
como tema central “Por liberdades democráticas, 
autonomia universitária e em defesa da educação 
pública e gratuita”. A Associação dos Docentes da 
Universidade de São Paulo (Adusp – Seção 
Sindical do ANDES-SN) sediou o encontro. A 
atividade foi marcada por debates fundamentais 
para a categoria docente e tomou decisões 
importantes, como a construção de uma greve no 
primeiro semestre e a continuidade ou não da 
�liação do sindicato à CSP-Conlutas. A diretoria 
do ANDES-SN divulgou nesta terça-feira (11) a 
Carta de São Paulo, documento síntese do 39º 
Congresso. A carta de São Paulo, com a síntese 
dos debates realizados, já está disponível no site 
da ADUFOP.
 O evento reuniu mais de 650 docentes de 
todo o país. A delegação da ADUFOP, eleita em 
assembleia geral, contou com a professora 
Kathiuça Bertollo, como delegada da diretoria; 
o(a)s professor(e)s Joaquim Toledo, Rodrigo 
Fernandes Ribeiro, Cristina de Oliveira Maia, 
Clarissa Rodrigues, como delegados de base. Eles 
participaram de grupos de trabalhos e plenárias, 
realizando debates com outras seções sindicais. 
Assim que a Diretoria do ANDES-SN divulgar as 
sínteses e resoluções do Congresso, elas também 
estarão disponíveis no nosso site e serão 
e n c a m i n h a d a s  p o r  e - m a i l  p a r a  t o d o s 
sindicalizados.
 O encontro contou com a presença de 
diversas entidades sindicais,  coletivos e 
movimentos sociais, enquanto convidados (não 
participavam das votações e deliberações), que 
d e s t a c a r a m  a  i m p o r t â n c i a  d a  l u t a  d o s 
trabalhadores contra o desmonte do Estado que 
está sendo viabilizado pelo Governo Federal. 
 Durante as atividades foram discutidas 
formas de ampliar a mobilização na base docente 
e fortalecer a unidade da classe trabalhadora, na 
perspectiva de construção da greve do setor da 
educação. Nas diversas análises, esteve presente 
o chamado para a construção da unidade na luta 
como estratégia para enfrentar medidas em 
curso, a conjuntura internacional e nacional, os 
ataques aos direitos sociais, em particular a 
Educação Pública, a reforma administrativa e a 
PEC Emergencial. 
 Foi destacada, ainda, a necessidade e 
importância mobilização dos docentes e demais 
servidores públicos nos estados, em especial 
contra as reformas das Previdências estaduais, 
como na Bahia, Ceará, Piauí, Pará, Mato Grosso, 
Rio Grande do Norte. Destacou-se o papel 
importante do ANDES-SN na construção de lutas 
como o 15M e 30M, fruto da unidade de ação com 
as demais entidades da educação. 

Unidade de ação em 2020 e construção de 
greve geral
 Foi aprovado um calendário de lutas para 
os próximos meses, que prevê assembleias até o 
dia 13 de março para debater a construção da 
greve e reunião conjunta dos setores nos dias 14 e 
15 de março. Na sequência, os docentes 
participarão do dia nacional de luta com 
paralisação, atividades e mobilização em 18 de 
março.
 Após a avaliação de que os ataques à 
educação pública, como o programa Future-se, 
também impactam os estados e municípios, os 
delegados deliberaram por construir uma greve 
neste primeiro semestre juntos aos docentes das 
estaduais e municipais, buscando articular com 
demais entidades, para um movimento conjunto 
do setor da educação.
 Foram aprovados ainda encaminhamentos 
e ações na defesa da autonomia universitária, em 
relação à nomeação de reitores pela escolha da 

comunidade acadêmica, defesa das liberdades 
democráticas, de expressão bem como da 
autonomia pedagógica para o livre exercício do 
ensino, da pesquisa e da extensão.
 Os participantes decidiram por intensi�car 
a luta contra a Medida Provisória 905/2019 
(Carteira verde e amarela), a militarização das 
escolas e a implementação do Ensino a Distância. 
Além disso, foi pautada a necessidade de 
incentivar a criação, nos estados, do Fórum 
Sindical, Popular e de Juventudes por Direitos e 
Liberdades Democráticas e o fortalecimento da 
Frente Escola sem Mordaça. 

Permanência na CSP-Conlutas
 Após um debate que durou cerca de cinco 
horas, sobre a permanência ou saída do Andes-
SN da CSP-Conlutas, central sindical à qual é 
�liado, deliberaram pela continuidade na central 
por 255 votos a 142.
 A partir dessa aprovação, os presentes 
decidiram que o ANDES-SN deve ampliar o 
debate nas bases sobre a história e a construção 
da CSP-Conlutas e o seu papel nas lutas nos 
últimos dez anos. Foi deliberada a realização de 
um CONAD Extraordinário, no segundo semestre 
de 2020 que possibilitará que a base do Sindicato 
Nacional discuta sobre a manutenção ou 
des�liação do ANDES-SN nesta central sindical.
 Os debates e deliberações oriundos desse 
CONAD servirão de base para que o 40º 
Congresso do ANDES-SN possa retomar os 
trabalhos e decidir o caminho para a entidade 
assumirá. 

Lançamento de publicações no Congresso do 
Andes-SN
 No 39º Congresso, a diretoria do Sindicato 
Nacional apresentou duas novas publicações 
produzidas pela entidade que servirão para 
ajudar a luta da categoria. As cartilhas “Projeto do 
Capital para a Educação: análise e ações para a 
luta – Volume III” e “Previdência nos Estados” 
permitirão à categoria docente aprofundar os 
debates acerca das temáticas. A edição 65 da 
revista Universidade e Sociedade foi lançada 
durante o congresso. O tema desse volume da 
publicação é “Mobilização e Resistência contra os 
ataques às Universidades Pública, aos Institutos 
Federais e ao Cefet”. Além disso, apresentou uma 
linha do tempo do Sindicato Nacional desde sua 
criação. Todas as publicações estarão disponíveis 
no site da ADUFOP.

40º Congresso do Andes-SN em Porto Alegre
 A cidade de Porto Alegre (RS) será a sede do 
próximo Congresso do Andes-SN. Será a 40ª 
edição da atividade, que marcará também os 40 
anos do sindicato nacional. A cidade foi escolhida 
após apresentação de candidatura única pela 
delegação da Seção Sindical do ANDES-SN na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). A UFRGS já sediou o 17º Congresso do 
Sindicato Nacional, em 1998.
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39º Congresso do ANDES-SN foi pautado por 
intensos debates
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notícias 

Confira algumas notícias que foram destaque em janeiro

30/12/19 – Universidades revertem na Justiça 
30% de vagas extintas pelo governo
02/01/20 –  Sem avanços, educação vira ativo do 
bolsonarismo
03/01/20 – Crise na cultura pode fechar empresas 
ligadas ao cinema 
03/01/20 –  Em apenas um ano, Brasil reduz 
investimento em educação em 12%
03/01/20 – Governo abre consulta pública sobre 
programa do MEC para universidades 
03/01/20 – Senado propôs políticas públicas 
alternativas para a educação em 2019 
13/01/20 – MEC prioriza concessão de bolsas da 
Capes a universidade do Future-se 
03/01/20 – Livros didáticos atuais são lixos e 
governo vai suavizar linguagem a partir de 2021, 
diz Bolsonaro 
06/01/20 – TV Escola, ligada ao MEC, inicia 
d e m i s s õ e s ;  c o r t e s  p o d e m  a t i n g i r  1 3 0 
funcionários
07/01/20 – Bolsonaro volta a atacar a comunidade 
LGBT ao comentar sobre educação 
08/01/20 – STF determina que ministro da 
educação explique críticas feitas à UNE
09/01/20 – Entidades cientí�cas e acadêmicas 
criticam medida provisória do governo Bolsonaro 
09/01/20 – Com participação da UFMG, Estação 
Brasileira de Pesquisa na Antártica é reinaugurada
10/01/20 – Bolsonaro quer subsidiar conta de luz 
de igrejas 
13/01/20 – Projetos de conservação de �orestas 
da Amazônia estão parados
14/01/20 – Três universidades brasileiras entre as 
dez com maior produção acadêmica de mulheres 
no mundo
15/01/20 – Tribos da Amazônia se reúnem para 
planejar resistência contra governo brasileiro
15/01/20 – Weintraub garante que manterá 
Fundeb,  mas diz  que governo pretende 
apresentar PEC sobre o tema no Congresso
17/01/20 – MEC veda contratação de professores 
na UnB e outras federais

17/01/20 – Roberto Alvim é demitido da 
Secretaria de Cultura após copiar discurso nazista
18/01/20 – Tofolli determina teto salarial único 
para universidades estaduais e federais 
20/01/20 – O que se sabe sobre o erro na correção 
do ENEM 2019
20/01/20 – Após identi�car 6.000 erros no ENEM, 
MEC estende prazo do SISU  22/01/20 – Primeiro 
Enem de Weintraub e Bolsonaro registra erro 
inédito
22/01/20 – Davos destaca risco ambiental, e 
Guedes diz que pobreza é a inimiga
22/01/20 – Entidades estudantis pedem ao MPF 
auditoria nas notas do Enem
23/01/20 – Após erros em resultados do Enem, 
Procuradoria pede suspensão do Sisu 
23/01/20 – Brasil piora no ranking internacional 
de percepção da corrupção 
24/01/20 – Defensor do criacionismo é anunciado 
novo presidente da Capes 
24/01/20 – 'Cada vez mais, o índio é um ser 
humano igual  a  nós ',  d iz  Bolsonaro em 
transmissão nas redes sociais 
25/01/20 – Justiça veta divulgação dos resultados 
do Sisu
27/01/20 – Reforma administrativa quer �m de 
promoções por tempo de serviço
27/01/20 – Após erro no Enem, MEC suspende 
inscrições no ProUni
28/01/20 – Com Sisu em xeque, reitores de 
federais temem atrasos e vagas sem preencher
29/01/20 – MEC limita participação de cientistas 
em congressos dentro e fora do Brasil 
29/01/20 – Regina Duarte aceita convite e assume 
Secretaria da Cultura 
29/01/20 – Os 5 principais pontos de con�ito 
entre governo Bolsonaro e indígenas
31/01/20 – Bloqueio do MEC à contratação de 
docentes pode inviabilizar o funcionamento das 
universidades

Os links das matérias estão no site da ADUFOP.

O 39º Congresso do ANDES-SN contou com debates fundamentais para a categoria docente e tomou decisões importantes, como a construção de uma greve no primeiro semestre e a 
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