
 COMANDO NACIONAL DE GREVE 
 
 

 

 

 

1 

 

 

COMUNICADO CNG Nº 29 

21/08/2012 a 25/08/2012 

  

Sumário 

Assunto Pgs. 

1. INFORMES DO CNG 1 

2. ANEXOS  3 

2.1. Informes dos CLG 5 

2.2. Moções de apoio 5 

2.3 Listas de Presença 8 

 

 

1. INFORMES DO CNG 

Dia 21/08/2012: Ato no Ministério do Planejamento 

Os docentes do Comando Nacional de Greve do ANDES-SN participaram na 
manhã dessa terça-feira (21) de um ato unificado em frente ao Ministério do 
Planejamento, no Bloco C da Esplanada, em Brasília. A atividade fez parte do dia 
nacional de lutas que aconteceu em todos os estados, convocado pelo Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (SPF), que reúne 28 
entidades representativas das categorias do funcionalismo e três centrais sindicais 
(CSP-Conlutas, CUT e CTB). 

 

Dia 22/08/2012: Reunião na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 

1- Na manhã do dia 22 foi feita a apresentação da contraproposta junto à 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos deputados. Na oportunidade 
solicitou-se a esses parlamentares que fossem intermediários junto ao governo 
para reabertura de negociações, o que resultou no documento expedido pelo 
presidente da comissão. Logo após, foi feita uma entrevista coletiva à 
imprensa, dando divulgação da contraproposta do movimento docente. (Mais 
informações sobre esta atividade foram enviadas no CNG informe de 23 de 
agosto) 

2- Após reunião da comissão de Educação e Cultura, dia 22 pela manhã, alguns 
parlamentares fizeram contato por email ou telefone. O colegiado da comissão 
de Educação e Cultura, deputado Newton Lima (PT/SP), encaminhou ofício 
aos Ministros Miriam Belchior e Aloízio Mercadante, solicitando reabertura de 



 COMANDO NACIONAL DE GREVE 
 
 

 

 

 

2 

 

 

negociações com o ANDES/SN. O deputado Nilson Leitão (PSDB/MT) 
telefonou à presidente do ANDES/SN e afirmou que estaria convidando alguns 
parlamentares para reunirem com os ministros e solicitar reabertura de 
negociações com o ANDES/SN. O deputado Chico Alencar (PSOL/RJ) também 
telefonou manifestando apoio e relatando a fala no plenário da câmara em 
apoio à reabertura de negociações e enfatizando elementos da contraproposta 
apresentada pelo CNG/ANDES/SN. 

3- Uma comissão do CNG/ANDES/SN foi aos gabinetes dos parlamentares 
Fátima Bezerra (PT/RN), Newton Lima (PT/SP - Presidente da Comissão de 
Educação da Câmara), Paulo Rubem (PDT/PE), Gilmar Machado (PT/MG) e 
Henrique Fontana (PT/RS) na tentativa de sensibilizá-los a intermediar com o 
governo a reabertura das negociações, inclusive entregando a eles a 
contraproposta construída pela categoria.  

 

Dia 23/08/2012: Ato no MPOG e no MEC – Protocolo da contraproposta 

Foram realizados atos em frente ao MEC, ao MPOG e a SRT/MPOG para protocolar 
a contraproposta elaborada pelo CNG/ANDES/SN e, assim, dar conhecimento oficial 
da mesma aos representantes do governo, solicitando audiência.  

 
Dia 24/08/12 – Reunião do CNG  

1 Informe do SINASEFE: No dia 24 de agosto membros do comando de greve do 
SINASEFE compareceram no CNG/ANDES-SN para esclarecer pontos da 
reunião de negociação do governo com os técnicos-administrativos. Estiveram 
presentes dez representantes do CNG/SINASEFE, que informaram sobre as 
deliberações da plenária que se realizou em 22 e 23 de agosto em Brasília. 
Destacaram que não houve assinatura de acordo. Em seguida, narraram 
algumas deliberações da plenária, dentre elas, que a aceitação da proposta do 
governo em relação aos técnicos está condicionada à aceitação da 
contraproposta da base pelos docentes do SINASEFE. Considera que há 
pontos centrais de divergência na proposta do governo – obstrução para 
progressão de graduados e especialistas, obstáculos para progressão em 
estágio probatório, CCT, dentre outros. Assinarão a proposta apenas se o 
governo voltar atrás e aceitar negociar. O prazo para o governo responder é 
24/8. Informou que a plenária (22 e 23) deliberou por uma rodada de 
assembleias na base na segunda-feira e na terça-feira, retornando as 
deliberações da base para a plenária de quarta-feira, dia 29, em Brasília. 

2 Análise da conjuntura da greve. 
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Dia 25/8/2012 - Reunião do CNG para apreciação do texto “Comunicado Especial 
– Avaliação Política e Encaminhamentos”. 

O resultado dessa reunião encontra-se no Comunicado Especial do dia 25 de agosto.  

 

2. ANEXOS 

 
2.1 - Informes dos CLGs 

 
21/8/12 
APUFPR – Assembléia ocorrida em 21/08, com a presença de 200 professores, 
com os seguintes encaminhamentos: reprovação da inclusão da discussão de 
saída de greve como ponto de pauta, referendo à contraproposta sistematizada 
pelo CNG, deliberação de que essa contraproposta somente seja apresentada ao 
governo após a reabertura das negociações, aprovação da recomposição do 
Fundo de Greve, aprovação do documento seguinte, a ser enviado ao CNG como 
posição dos professores da UFPR (anexo III) 
 
23/8/12 
ADUFLA: em assembléia, foi decidido apoiar a contraproposta do ANDES-SN e 
dar autonomia para o CNG negociar o piso salarial, os percentuais dos degraus 
(steps), os percentuais referentes à titulação e o escalonamento para 
implementação da carreira, sem no entanto, flexibilizar a lógica e os conceitos 
definidos na proposta inicial do ANDES. Também foi aprovado que, no sentido de 
sugerir forma de pressão ao governo para reabertura das negociações, sugerir ao 
CNG que solicite às AD’s que do avaliem a possibilidade operacional de impedir a 
realização do ENEM, dos processos de avaliação seriada e das matrículas nas 
universidades brasileiras. ADUFMAT: Toda a bancada de parlamentares de Mato 
Grosso no Congresso Nacional estará nesta segunda-feira, 27/08, às 16:00 horas, 
na sede da ADUFMAT para conhecer mais a fundo a contraproposta do 
CNG/ANDES-SN, encaminhada ao governo federal e assim forçá-lo à reabertura 
das negociações com o movimento docente. UFBA–CLG: Em reunião, professores 
do curso de Biologia decidiram sair da greve. O fato teve grande repercussão na 
imprensa local. Os técnico-administrativos saíram da greve e retornaram aos 
postos de trabalho. Os professores da UFBA receberam um comunicado oficial da 
IES informando da reabertura do sistema para registro das notas até o dia 31 de 
agosto. UFPB–CLG: A pedido da comissão local, foi convocada uma reunião 
extraordinária do CONSEPE para a suspensão do calendário acadêmico, o que 
ocorreu no dia 23 de agosto. O fato foi divulgado em coletiva de imprensa. 
ADUFPR: Foi relatado um documento de apoio à greve de professores da UFPR, 
assinado por todas as bancadas do governo municipal de Curitiba, após a Tribuna 
realizada na Câmara Municipal no dia 16 de agosto. Os encaminhamentos 
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deliberados em assembléia de professores, realizada no dia 22/08 delineiam ações 
para fortalecer o movimento da greve, rumo ao mês de setembro. Propuseram 
atividades conjuntas com categorias em greve para chamar a atenção do governo 
e reabri negociações com os professores das IFE, respeitando as pautas do 
movimento para reestruturação da carreira e melhoria das condições de trabalho. 
Outra ação é para o dia 24/08 em que os professores, em conjunto com técnicos e 
estudantes, realizarão uma assembléia comunitária na qual discutirão o 
andamento das negociações da pauta local unificada com a reitoria. Encaminhar 
ao CONSU um documento de recusa à implantação da EBSERH na UFPR, em 
sessão a ser realizada no dia 30 de agosto. Em 25/08 acontecerá um ato público 
do CLG dos professores, em conjunto com o CLG dos estudantes da UFPR e 
estudantes secundaristas com o mote “Dilma negocie com os professores para por 
fim à greve”. ADUFCG-CLG: a assembleia realizada com 168 professores 
presentes. Foram colocados em votação os seguintes encaminhamentos do CNG-
ANDES-SN: 1 - Manutenção e intensificação da greve. A proposta foi aprovada 
com 146 votos favoráveis, 19 votos contrários e 03 abstenções; 2 – Exigência de 
reabertura das negociações pelo governo sobre os dois pontos da pauta da 
categoria: reestruturação da carreira docente com valorização salarial e condições 
de trabalho. Aprovada por unanimidade; 3 – Referendo da contraproposta do 
CNG-Andes-SN. Aprovada com uma abstenção. 
 
 
24/8/12 
ADUA: Alguns professores da UFAM, Campus Benjamim Constant, foram 
ameaçados, via mensagens em telefone celular, mencionado explicitamente que a 
greve dos servidores estaria “atrapalhando algumas atividades”. Além das 
ameaças via celular, há alguns dias iniciaram-se intimidações verbais nas ruas, 
ronda de desconhecidos em casas de professores e violações de automóveis. 
ADUFMAT: Em assembléia com 110 professores, ocorrida hoje, a contraproposta 
foi referendada e aprovada a manutenção da greve. Aprovaram na íntegra os 
encaminhamentos do Comunicado Nº 23. Foram acordados os seguintes 
encaminhamentos: fechamento dos campi com ato público, doação de sangue 
pelos professores, ocupação das reitorias em data única nacional, ato conjunto 
com os SPFs/MT no dia 28/08. UFMG–CLG: Em assembléia no dia 21/08, os 
professores deliberaram pela continuidade da greve. Os professores consideram 
que, apesar do governo trabalhar com o dia 31 de agosto como o prazo máximo 
para definição do orçamento para 2013, a data não é considerada como um marco 
para o fim da greve. Os aspectos qualitativos da pauta de reivindicações da greve, 
reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho ainda podem ser 
discutidas em mesas de negociação onde o governo pode melhorar a proposta 
apresentada até agora. Os professores também referendaram a contraproposta de 
flexibilização encaminhada pelo CNG/ANDES-SN, ressalvada as deliberações 
aprovadas nas AGs da UFMG e já encaminhadas ao Comando Nacional. 
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2.2 – Moções de apoio 

2.2.1 – Do CNG 

Ao Comando Estadual de Greve dos Pós-graduandos do Rio de Janeiro. 

O CNG/ANDES-SN apoia o manifesto “Em defesa do direito de greve na pós-
graduação” do Comando Estadual de Greve dos Pós-graduandos do Rio de Janeiro e 
reforça que a greve das universidades reconhece a importância da pauta de 
reivindicações dos alunos de pós-graduação. 

Assina 

CNG/ANDES-SN 

 

2.2.2 - De outras entidades 

1- A Associação Brasileira de Literatura Comparada – ABRALIC – associação civil 
de caráter cultural, sem fins lucrativos, que congrega professores 
universitários, pesquisadores e estudiosos de Literatura Comparada em 
âmbito nacional, manifesta solidariedade ao movimento grevista de docentes, 
servidores técnico-administrativos e estudantes das IFE do país e apoia a luta 
em prol de uma educação pública, gratuita, de qualidade e acessível a todos.  

2- A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC – e suas 105 
sociedades afiliadas, em 21/08, reconhecem a legitimidade do atual estado de 
greve nas Universidades Federais Brasileiras e manifestam-se a favor da 
abertura de um canal de comunicação, em caráter emergencial, para abertura, 
para abertura do diálogo permanente entre professores, funcionários, 
estudantes, entidades representativas, e os Ministérios da Educação, do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Casa Civil. 

3- Moção de apoio: O Comando Nacional de Greve, reunido em 24 de agosto de 
2012, a partir da NOTA PARA DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE 
AS AMEAÇAS AOS PROFESSORES DO INC, foi unânime por prestar apoio 
aos professores do INC, UFAM/Benjamin Constant, se posicionando contrário 
às perseguições aos professores em direito legal de greve, e reafirmando o 
conteúdo de sua nota. 

 
4 - Moção de Apoio dos professores da Universidade Federal da Grande Dourados 

– UFGD aos docentes da UnB para haja a rediscussão da pauta ao tempo de 
conclamamos à direção local para possibilitar um amplo e democrático debate 
com sua base docente sobre sair ou não da greve nesse momento. 

 

1- Moção Dirigida à Presidente da República Dilma Roussef por parte dos 
professores em greve da Universidade Federal Da Paraíba : A assembleia dos 
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professores em greve da Universidade Federal da Paraíba aprovou por 
unanimidade a seguinte moção: para que determine a reabertura de 
negociações com o comando unitário que representa as entidades locais e 
nacionais em greve. 

 
2- Moção de Repúdio do Comando Nacional de Greve do Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior – CNG/ANDES-SN, à ação do 
governo Estadual de Alagoas e do Governo Federal pela forma violenta como 
tratou os movimentos sociais que lutam pela garantia de seus direitos legítimos 
postulados na Constituição Federal.  

 
7 – Pronunciamento de Apoio as trinta e três categorias dos SPFs em greve por 

parte do Deputado Federal Chico Alencar em sessão na Sala das Sessões, em 
22 de agosto de 2012 pressionando o governo para assegurar negociações 
viáveis com as categorias de servidores em greve ou mobilização. 

 
8 Moção de Apoio aos Servidores Públicos Federais por parte dos 

Representantes da Escola da região de São Miguel e Itaim - APEOESPSAMI. 
 

9- Texto da assembleia dos professores da UFPR ao CNG 

A assembléia dos professores da UFPR, considerando que: 

- Conforme o Comunicado Especial do CNG, a greve da educação federal e do 
serviço público vem impondo desgastes políticos cada vez mais significativos 
ao governo; 

- Que as tentativas de repressão ao movimento, através de cortes de ponto e 
judicialização, vêm tendo como resultado a intensificação da mobilização; 

- Que o governo, diferentemente do anunciado, vem sendo obrigado a negociar 
com categorias em greve, como é o caso da Fasubra; 

- Que a greve permanece forte na base do ANDES-SN e também nas bases do 
Proifes que foram conquistadas pelos professores em luta. As únicas baixas 
foram em algumas universidades fora da base do ANDES-SN e obtidas através 
de mecanismos anti-democráticos;  

- Não obstante a intransigência do governo, o quadro das IFES que se mantém em 
greve reforça a avaliação de que essa é uma das mais fortes, se não a mais forte 
das greves da educação federal brasileira em todos os tempos; 

Nesse sentido, avaliamos que: 

- A greve da educação federal precedeu as deflagrações pelas demais categorias do 
Serviço Público Federal e as impulsionou; no atual momento, somos a principal 
referência para a classe trabalhadora brasileira na luta de classes. Mesmo que 
outras categorias recuem nos próximos dias, os professores na base mostram 
disposição de manter e intensificar a greve; 

- Conforme o indicado no Comunicado Especial do CNG de 18/08/12 o momento é 
de manutenção e intensificação da greve com o propósito de forçar o governo a 
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reabrir negociações, tanto em relação à reivindicação de reestruturação da 
carreira quanto em relação à melhoria das condições de trabalho; 

- A contraproposta formulada pela categoria deve ser apresentada ao governo no 
momento de reabertura das negociações como demonstração de disponibilidade 
de diálogo por parte da categoria;  

- Há contradição no Comunicado Especial entre a análise da força da greve e a 
importância dada à data de 31 de agosto para envio pelo governo da Lei 
Orçamentária ao congresso; 

- O CNG deve colaborar para a superação da idéia da data de 31 de agosto como 
limite para luta grevista, preparando a categoria para um enfrentamento que 
adentrará setembro e, cuja duração, não pode ser definida de antemão; 

- A luta a partir do mês de setembro deverá continuar centrada no propósito de expor 
o descaso do governo com a educação pública, ao não negociar com os 
professores. Tal movimento terá a seu favor o fato de setembro ser o mês pré-
eleitoral em que vários candidatos da base governista disputam cargos. As 
pesquisas recentes já demonstram que a popularidade da presidente Dilma nas 
capitais está caindo de forma importante, como resultado das greves, e o 
governo terá que optar entre negociar com o movimento grevista ou colocar sob 
risco algumas disputas eleitorais politicamente significativas. Isso não invalida 
ações de busca de apoio dentro do congresso nacional, porém precisamos ter 
claro que nosso empregador é o executivo e que os parlamentares da base 
aliada, que são maioria, não promoverão mudanças no segmento da Lei 
Orçamentária que trata de reajustes dos servidores sem a prévia autorização do 
governo federal; 

- A entrada da greve pelo mês de setembro implica, ao mesmo tempo, pensarmos 
ações concretas de radicalização no plano nacional e local que exponham à 
opinião pública a intransigência do governo e o force a reabrir negociações; 

Assim, nossa luta segue sendo pela intensificação da greve e pela aposta no 
desgaste do governo para forçá-lo a reabrir negociações. 

A Greve é Forte  

A Luta é Agora 

Assembleia Geral dos Professores da Universidade Federal do Paraná 
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3.3 LISTAS DE PRESENÇA 

Dia 21/08/2012 

Diretoria: Marina Barbosa Pinto, Marinalva Silva Oliveira, Luiz Henrique Schuch, José 
Valter Alves da Silva, Carlos Alberto Pires, Josevaldo Pessoa da Cunha, Gean Claudio 
de Souza Santana, Maurício Alves da Silva, João Negrão e Paulo Marcos Borges 
Rizzo.  

Delegados: Elizandra Garcia da Silva (ADUA), Avery Veríssimo (SEDUF-RR), 
Clarissa Knoelchelmam (SINDUFPA-MAB-SSIND), Glenio Guimarães Santos 
(ADUFPI), Marconis Fernandes Lima (SINDCEFET-PI), Camila do Espírito Santo 
Prado de Oliveira (SESDUFC), Henrique Rennó Zanata (ADUFERSA), Daniel de 
Campos Antiquera (ADUFPB), Marinalva Vilar de Lima (ADUFCG), Natália Conceição 
Silva Barros (ADUFEPE), José Fernando Souto Junior (SINDUNIVASF), Cícero 
Adriano Vieira dos Santos (ADUFAL), Pedro Leite de Santana (ADUFS), Isabela Fadur 
de Oliveria (APUB), Herbert Toledo Martins (APUR-SS), Humberto de Assis Clímaco 
(ADUFG), Karinne Regis Duarte (ADCAC), Tomás de Aquino Silveira Boaventura 
(ADUFMAT), Etienne Biasotto (ADUFDOURADOS), Vitor Wagner Neto de Oliveira 
(ADLESTE), Braulio Silva Chaves (SINDCEFET-MG), Filipe Mendonça (ADUFU), 
Fernando S. da Silva (ADUFTM), Joacir Melo (APES-JF), Renata Rena Rodrigues 
(ASPUV), Daniel Augusto Pereira (ADUFLA), Edneia Alves de Oliveira (ADUFOP), 
Sandra Boari Silva Rocha (ADFUNREI), Melissa Monteiro Guimarães (SINDFAFEID), 
Claudia Lino Piccinini (ADUFRJ), Viviane Becker Narvaes (ADUNI-RIO), Eblin Farage 
(ADUFF), Luís Mauro S. Magalhães (ADUR-RJ), Márcia Aparecida Jacomini 
(ADUNIFESP), Adriana D´Agostini (UFSC-SSIND), Astrid Baecker Ávila (APUFPR), 
Billy Graeff Bastos (APROFURG), Daniela Stevanin Hoffman (ADUFPel) e Fabiane 
Adela Tonetto Costas (SEDUFSM).  

Observadores: Nívia Cristiane Pereira da Silva (ADFPB), Thiago Romeu de Souza 
(ADUFCG), Tiago Leandro da Cruz Neto (ADUFAL), Geraldo Magela Couto Oliveira 
(SINDCEFET-MG), Débora Figueiredo Mendonça Prado (ADUFU), Cláudio Rezende 
Ribeiro (ADUFRJ), Alexandre Pinto Mendes (ADUR-RJ), Décio Luís Semensatto 
Junior (ADUNIFESP), Andréa Maria Fedeger (APUFPR), Mônica de Macedo Cardoso 
(APUFPR) e Daiana Viacelli Fernandes (APROFURG). 

 

Dia 22/08/12 

A reunião do CNG aconteceu na Praça dos Três Poderes e não foi passada lista 
de presença. 
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Dia 23/08/12 

Diretoria: Marina Barbosa Pinto, Marinalva Silva Oliveira, Luiz Henrique Schuch, José 
Valter Alves da Silva, Carlos Alberto Pires, Gean Claudio de Souza Santana, Maurício 
Alves da Silva, João Francisco Ricardo Kastner Negrão, Márcio Antônio de Oliveira, 
Marcos Pedroso e Paulo Marcos Borges Rizzo.  

Delegados: Elizandra Garcia da Silva (ADUA), Avery Veríssimo (SEDUF-RR), Cláudia 
Alves Durans (APRUMA), Glenio Guimarães Santos (ADUFPI), Marconis Fernandes 
Lima (SINDCEFET-PI), Henrique Rennó Zanata (ADUFERSA), Daniel de Campos 
Antiquera (ADUFPB), Marinalva Vilar de Lima (ADUFCG), Natália Conceição Silva 
Barros (ADUFEPE), José Fernando Souto Junior (SINDUNIVASF), Cícero Adriano 
Vieira dos Santos (ADUFAL), Pedro Leite de Santana (ADUFS), Isabela Fadur de 
Oliveria (APUB), Herbert Toledo Martins (APUR-SS), Karinne Regis Duarte (ADCAC), 
Tomás de Aquino Silveira Boaventura (ADUFMAT), Etienne Biasotto 
(ADUFDOURADOS), Vitor Wagner Neto de Oliveira (ADLESTE), Braulio Silva Chaves 
(SINDCEFET-MG), Filipe Mendonça (ADUFU), Fernando S. da Silva (ADUFTM), 
Joacir Melo (APES-JF), Renata Rena Rodrigues (ASPUV), Daniel Augusto Pereira 
(ADUFLA), Lênio Marques de Miranda (UFMG-CLG), Ednéia Alves de Oliveira 
(ADUFOP), Sandra Boari Silva Rocha (ADFUNREI), Melissa Monteiro Guimarães 
(SINDFAFEID),  Allan K. de Lima (ADUFES), Claudia Lino Piccinini (ADUFRJ), Viviane 
Becker Narvaes (ADUNI-RIO), Andréa Pavão (ADUFF), Alexandre Pinto Mendes 
(ADUR-RJ), Marcos Ferreira de Paula (ADUNIFESP), Adriana D´Agostini (UFSC-
SSIND), Astrid Baecker Ávila (APUFPR), Billy Graeff Bastos (APROFURG), Daniela 
Stevanin Hoffman (ADUFPel) e Fabiane Adela Tonetto Costas (SEDUFSM).  

Observadores: Nívia Cristiane Pereira da Silva (ADFPB), Rejane Dias da Silva 
(ADUFEPE), Tiago Leandro da Cruz Neto (ADUFAL), Geraldo Magela Couto Oliveira 
(SINDCEFET-MG), Débora Figueiredo Mendonça Prado (ADUFU), Analise de Jesus 
da Silva (UFMG-CLG), Cláudio Rezende Ribeiro (ADUFRJ), Luciano da Silva Alonso 
(ADUR-RJ), Décio Luís Semensatto Junior (ADUNIFESP), Andrêa Maria Fedeger 
(APUFPR), Rogério Miranda Gomes (APUFPR) e Daiana Viacelli Fernandes 
(APROFURG).  

 

Dia 24/08/12 

Diretoria: Marinalva Silva Oliveira, Luiz Henrique Schuch, José Valter Alves da Silva, 
Gean Claudio de Souza Santana, Maurício Alves da Silva, João Francisco Ricardo 
Kastner Negrão, Márcio Antônio de Oliveira, Marco Antônio da Silva Pedroso, 
Josevaldo Pessoa da Cunha, Antônio Libério de Borba, Paulo Marcelo Cambraia da 
Costa, Almir Serra Martins Meneses Filho e Paulo Marcos Borges Rizzo. 

Delegados: Elizandra Garcia da Silva (ADUA), Avery Veríssimo (SEDUF-RR), 
Djanilson Amorim da Silva - Ninno (ADUNIR), Sandra B. S. Moreira (ADUFPA), 
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Cláudia Alves Durans (APRUMA), Glenio Guimarães Santos (ADUFPI), Henrique 
Rennó Zanata (ADUFERSA), Daniel de Campos Antiquera (ADUFPB), Marinalva Vilar 
de Lima (ADUFCG), Natália Conceição Silva Barros (ADUFEPE), Cícero Adriano 
Vieira dos Santos (ADUFAL), Pedro Leite de Santana (ADUFS), Isabela Fadul de 
Oliveira (APUB), Herbert Toledo Martins (APUR-SS), Marcel Farias de Sousa 
(ADUFG), Tomás de Aquino Silveira Boaventura (ADUFMAT), Etienne Biasotto 
(ADUFDOURADOS), Vitor Wagner Neto de Oliveira (ADLESTE), Braulio Silva Chaves 
(SINDCEFET-MG), Filipe Mendonça (ADUFU), Fernando Seiji da Silva (ADUFTM), 
Joacir Melo (APES-JF), Renata Rena Rodrigues (ASPUV), Daniel Augusto Pereira 
(ADUFLA), Analise de Jesus da Silva (UFMG-CLG), Ednéia Alves de Oliveira 
(ADUFOP), Sandra Boari Silva Rocha (ADFUNREI), Melissa Monteiro Guimarães 
(SINDFAFEID), Allan Kardec de Lima (ADUFES), Claudia Lino Piccinini (ADUFRJ), 
Viviane Becker Narvaes (ADUNI-RIO), Marcelo Badaró Mattos (ADUFF), Alexandre 
Pinto Mendes (ADUR-RJ), Marcos Ferreira de Paula (ADUNIFESP), Adriana 
D´Agostini (UFSC-SSIND), Astrid Baecker Ávila (APUFPR), Billy Graeff Bastos 
(APROFURG), Daniela Stevanin Hoffman (ADUFPel) e Fabiane Adela Tonetto Costas 
(SEDUFSM).  

Observadores: Rosimê Meguins (ADUFPA), Nívia Cristiane Pereira da Silva 
(ADFPB), Thiago Romeu de Souza (ADUFCG), Rejane Dias da Silva (ADUFEPE), 
Tiago Leandro da Cruz Neto (ADUFAL), Geraldo Magela Couto Oliveira (SINDCEFET-
MG), Débora Figueiredo Mendonça Prado (ADUFU), Márcia Fontes Almeida (ASPUV), 
Lênio Marques de Miranda (UFMG-CLG), Cláudio Rezende Ribeiro (ADUFRJ), Andréa 
Pavão (ADUFF), Luciano da Silva Alonso (ADUR-RJ), Luís Mauro Sampaio Magalhães 
(ADUR-RJ), Ricardo Lara (UFSC-SSIND), Andréa Maria Fedeger (APUFPR), Rogério 
Miranda Gomes (APUFPR) e Daiana Viacelli Fernandes (APROFURG).  

 

Dia 25/8/12 

Diretoria: Marinalva Silva Oliveira, Luiz Henrique Schuch, Gean Claudio de Souza 
Santana, Maurício Alves da Silva, Márcio Antônio de Oliveira, Almir Serra Martins 
Meneses Filho. 

Delegados: Elizandra Garcia da Silva (ADUA),  Avery Veríssimo (SESDUF-RR), 
Djanilson Amorim da Silva - Ninno (ADUNIR), Sandra B. S. Moreira (ADUFPA), 
Cláudia Alves Durans (APRUMA), Glenio Guimarães Santos (ADUFPI), Henrique 
Rennó Zanata (ADUFERSA), Daniel de Campos Antiquera (ADUFPB), Marinalva Vilar 
de Lima (ADUFCG), Natália Conceição Silva Barros (ADUFEPE), Cícero Adriano 
Vieira dos Santos (ADUFAL), Marcos Coelho Bissoli (ADUNIFAL), Elisabeth Orleth 
(ADUNI-RIO), Pedro Leite de Santana (ADUFS), Isabela Fadul de Oliveira (APUB), 
Marcel Farias de Sousa (CLG-ADUFG), Cláudio Lopes Maia (ADCAC), Tomás de 
Aquino Silveira Boaventura (ADUFMAT), Vitor Wagner Neto de Oliveira (ADLESTE), 
Bráulio Silva Chaves (SINDCEFET-MG), Filipe Mendonça (ADUFU), Fernando Seiji da 
Silva (ADUFTM), Joacir Melo (APES-JF), Márcia C. Fontes Almeida (ASPUV), Lênio 
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Marques Miranda (UFMG-CLG), Ednéia Alves de Oliveira (ADUFOP), Marcos Coelho 
Bissoli (ADUNIFAL), Melissa Monteiro Guimarães (SINDFAFEID), Sara Granemann 
(ADUFRJ), Elizabeth Oletti (ADUNI-RIO), Marcelo Badaró Mattos (ADUFF), Alexandre 
Pinto Mendes (ADUR-RJ), Marcos Ferreira de Paula (ADUNIFESP), Ricardo Lara 
(UFSC-SSIND), Astrid Baecker Ávila (APUFPR), Billy Graeff Bastos (APROFURG), 
Daniela Stevanin Hoffmann (ADUFPel) e Fabiane Adela Tonetto Costas (SEDUFSM).  

Observadores: Nívia Cristiane Pereira da Silva (ADFPB), Thiago Romeu de Souza 
(ADUFCG), Tiago Leandro da Cruz Neto (ADUFAL), Geraldo Magela Couto Oliveira 
(SINDCEFET-MG),  Cristina Miranda (ADUFRJ), Victor Neves (ADUFRJ), Luciano da 
Silva Alonso (ADUR-RJ), Luís Mauro Sampaio Magalhães (ADUR-RJ), Adriana Hessel 
Dalagassa (APUFPR), Rogério Miranda Gomes (APUFPR) e Daiana Viacelli 
Fernandes (APROFURG). 


