
                                                                                 

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DA ADUFERPE NO VII ENCONTRO 
INTERSETORIAL DO ANDES-SN 

 

Representantes: Aderaldo Alexandrino (URFPE-Recife), Hélio Cabral(URFPE-
Recife), Levy Paes Barreto (Diretoria) e José Nunes (Diretoria).  

Forma e data da escolha dos representantes: Reunião de Diretoria. 

Período de realização: 25, 26 e 27 de outubro de 2013. 

Localidade do evento: Hotel San Peter – Brasília/DF. 

Conjuntura e Discussões: 

 

O Encontro Intersetorial do ANDES-SN aconteceu no período de 25 a 27 de 

outubro de 2013. O evento contou com a participação de 144 representantes 

de 62 seções sindicais, dos três setores do ANDES-SN (Instituições federais, 

estaduais e particulares). Pela ADUFERPE participaram, por indicação da 

Diretoria, Aderaldo Alexandrino, Hélio Cabral, Levy Paes Barreto e José Nunes. 

Destacamos dentre as participações, a representação da Coordenação 

Nacional da CSP-Conlutas, feita por Paulo Barella, que apesar de não ter sido 

convidado a fazer nenhuma fala oficial durante o evento, permaneceu no 

evento durante todo período. 

O evento iniciou no dia 25 de outubro de 2013, com uma mesa sobre 

“Concepção Organizativa do ANDES-SN”. Esta mesa foi composta por Márcio 

de Oliveira e Luis Henrique Schuch, ambos da Diretoria do ANDES-SN. 

Márcio Oliveira centrou-se na abordagem da perspectiva histórica do ANDES-

SN, no contexto do sindicalismo brasileiro, até a década de 1990, sem 

aprofundar o debate sobre “A era Lula”. Schuch abordou um conjunto de 

desafios atuais do ANDES-SN que refletem diretamente nos encaminhamentos 

apresentados ao final desse relatório. 

Na segunda mesa, realizada no sábado, 26 de outubro, Paulo Rizzo, secretário 

do ANDES-SN, apresentou uma reflexão sobre o contexto das lutas por 



                                                                                 

melhorias na educação brasileira, situando o papel do ANDES-SN, no conjunto 

da classe trabalhadora. 

Cada mesa foi seguida de grupos de trabalho que apresentaram 

encaminhamentos as duas plenárias temáticas realizadas no domingo, 27 de 

outubro. Aderaldo Alexandrino representou a ADUFERPE na coordenação dos 

grupos de trabalho, contribuindo para a boa condução das discussões e 

encaminhamentos. Os representantes da ADUFERPE tiveram participação 

ativa no evento intervindo nos debates realizados durante as mesas, grupos de 

trabalho e plenárias. 

Como o Encontro Intersetorial não é uma instância deliberativa, as plenárias 

indicaram um conjunto de encaminhamentos para o ANDES-SN, que 

destacamos como mais importantes: 

Plenária sobre Organização do ANDES-SN 

1. Discussão sobre a composição da diretoria do ANDES-SN: número de 

diretores e proporcionalidade; 

2. Aprofundamento da discussão sobre a realidade multicampi e a 

fragmentação decorrente da mesma, bem como o funcionamento dos 

espaços deliberativos (Assembleias, Conselhos e outros); 

3. Articulação do trabalho das regionais com as seções sindicais; 

4. Priorização da continuidade da política de formação sindical. 

Plenária sobre Relações Sindicais: 

1. O ANDES-SN deve atuar no espaço de Unidade de Ação na 

perspectiva de construir uma greve do Serviço Público Federal em 

2014. A construção da unidade do conjunto dos Servidores Públicos 

Federais passa, necessariamente, pela construção de uma pauta 

unificada para enfrentamento dos ataques que os servidores públicos 

estão sofrendo. 



                                                                                 

2. Indicar às seções sindicais a avaliação da possibilidade de 

intensificar processos formativos (cursos, seminários, debates, etc.), 

quando possível em articulação com estudantes e técnico- 

administrativos, bem como, com as demais categorias da classe 

trabalhadora, sobretudo, aquelas organizadas na CSP- Conlutas. 

3. Recomendar às seções sindicais que reforcem o trabalho de 

construção da CSP-Conlutas nos estados. 

4. Chamar os(as) companheiros(as) do SINASEFE e FASUBRA, que já 

vivenciam a proporcionalidade, na composição das diretorias, para 

compartilhar experiências. 

 

Implicações para ADUFERPE: 

1. A ADUFERPE deve promover o debate sobre organização do ANDES, 

composição com proporcionalidade e sucessão no ANDES-SN (2014). 

2. A ADUFERPE deve promover os debates necessários para aprofundar a 

análise de conjuntura, objetivando contribuir para a construção da 

jornada de lutas de 2014 e de uma possível greve dos Servidores 

Públicos Federais. 

3. A ADUFERPE deve atuar no sentido de fortalecer a consolidação da 

CSP-Conlutas em Pernambuco. 

 

 

Recife, 28 de outubro de 2013. 

 

Aderaldo Alexandrino 

Hélio Cabral 

Levy Barreto 

José Nunes 


