
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA DA APES JF EM 09 DE AGOSTO DE 2012 

PRESENÇAS: 86 docentes  

INFORMES 

(1) Distribuído impresso o Comunicado Especial CNG ANDES de 08 de agosto de 2012. 

(2) Palavra de representante do SINASEFE 

(3) Relato do Delegado da APES JF junto ao CNG - Marcus Vinícius 

(4) Relato da situação local - Rubens Rodrigues 

(5) Avaliação política do CLG - Marcelo Abreu e Clarice Cassab 

(6) Palavra da Junta Eleitoral sobre processo de escolha da nova Diretoria e Conselho da Apes JF. 

(7) Reapresentação da contraproposta de carreira da ADUFRJ / APES JF - Paulo Villela 

 
MANIFESTAÇÕES 

Daniela Auad, Daniela Motta, Álvaro Quelhas, Roselino (IF Sudeste - Rio Pomba), Rafael (IF Sudeste - 

Rio Pomba), e Marcelo Abreu 

ENCAMINHAMENTOS (aprovados por unanimidade) 

 Reafirmar a necessidade do CNG/Andes apresentar uma contraproposta ao governo federal que 

mantenha a estrutura remuneratória proposta pelo ANDES, mas flexibilize os valores e percentuais 

dos parâmetros, tal como a proposta da ADUFRJ, com alteração do período de implantação para 

50% em 2013 e 50% em 2014. 

 Participar do ato contra a política antisindical do governo federal, hoje em frente à Justiça Federal 

do Trabalho, em Juiz de Fora. 

 Votação nominal no CNG: Solicitar ao CNG que doravante seus COMUNICADOS explicitem 

nominalmente nas deliberações, os votos dados pelos delegados e suas respectivas seções 

sindicais. 

 Encaminhar carta à presidente Dilma, que: (1) ressalte a justiça das nossas reivindicações e nossa 

disposição de transigir com apresentação de uma contraproposta; (2) solicite a reabertura das 

negociações; (3) ressalte que não foi este o projeto de educação ora implementado pelo governo, 

que o povo brasileiro elegeu nas urnas. 

 Viabilizar a presença de um membro do Comando Local de Greve do IF Sudeste MG - Rio Pomba na 

próxima reunião com o Reitor do IF Sudeste MG. 

 Próxima Assembléia Geral: Quinta – 16 de agosto – 9 horas. 

 Próximos representantes da Apes JF no CNG Andes: 

Delegado de 11 a 16 de agosto: Agostinho Beghelli (UFJF - João XXIII) 

Observador de 11 a 16 de agosto: Miguel Fabiano de Faria (IF Sudeste MG - Juiz de Fora) 

Delegado no dia 17 de agosto: Miguel Fabiano de Faria (IF Sudeste MG - Juiz de Fora) 

 

Prof. Paulo R. C. Villela 

Secretário Geral da APES JF 


