
ADUFERPE – Seção Sindical do ANDES-SN. 

Encontro de trabalho: UAG – Garanhuns – PE, em 07 e 08 de julho de 2015. 

Relatório de trabalho da Diretoria Sindical da ADUFERPE em 1º Encontro de integração 

da diretoria da ADUFERPE (2015 -2017) com filiados da unidade UAG – Garanhuns – PE. 

Recepcionados no horário da manhã por alguns professores, nossa equipe, composta pelos 

professores Cícero Monteiro de Souza, Juvenal Theodózio Lópes e Maria do Carmo da Silveira 

Xavier, respectivamente nos cargos de Presidente, Secretário – Geral, e Diretora de 

Comunicação e Divulgação (responsáveis pela administração da ADUFERPE, gestão 

2015/2017); em conversa informal, foram tratados alguns pontos de interesse coletivo do 

Sindicato, destacando a necessidade de valorização do bem-estar dos docentes dessa UAG, 

rememorando proposta anteriormente defendida pela ADUFERPE “compromisso maior com o 

professor”; assim posto, alguns pontos foram destacados: 

i) Identificar e estabelecer estratégias visando melhores condições de trabalho para 

professores da UAG; 

ii) Disciplinar a utilização de alojamentos (ADUFERPE e UAG), considerando aspectos 

de gênero (com a ampliação do espaço sede), bem como com relação à distância 

existente da atual casa alugada pela AD em Garanhuns, o que suscitou idéias de: 

desfazer contrato de aluguel atualmente firmado e pensar a possibilidade de 

contatar a Reitoria para construção no Campus UAG de uma unidade de apoio 

sindical, com alojamento para professores (dois espaços atendendo a gêneros, tal 

como necessário também para a sede da ADUFERPE); 

iii) Promover já! Melhorias para os professores da UAG; neste aspecto foi sugerido à 

contratação de uma pessoa para apoio de trabalho geral, que atenda aos três 

turnos de maneira alternativa, facilitando a interação entre a AD e seus filiados, 

sendo inserido neste contexto, o espaço do café, sob responsabilidade da mesma. 

iv) Favorecer a participação ativa nas atividades sindicais da UAG, através de espaço 

físico próprio, necessário a interação de idéias para o movimento de lutas e 

decisão política no fortalecimento da categoria docente, considerando como 

possível solução para sanar distância entre a AD/UAG; para tal propor a revisão do 

Estatuto com análise do mérito pelos associados para sugestão da UAG como sub-

Diretoria da ADUFERPE (tendo como modelo citado, a UFPB); 

v) Estabelecer como papel da AD, ter foco nos interesses da categoria docente,  

promover melhorias estruturais e de trabalho nas unidades dos sediados, e rejeitar 

política de “instrumentalização do sindicato para atender partidos políticos”; 

Sobre a greve em construção, alguns pontos foram abordados: 

a) Momento político Nacional; 

b) Posicionamento do ANDES, PSOL, CONLUTAS, PSTU, Comando Nacional de 

Greve; PROIFES (proposta: inflação + 2%); 

c) Aderência à greve: unidades: Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia...; 

d) Aumento de contribuição sindical quando em estado de greve; 

e) Cadastramento/recadastramento de filiados;  



f) Encontro sindical (após férias) com filiados para análise de conjuntura; 

Outros informes: 

1- O setor jurídico e sua atuação como satisfatória; 

2- Solicitações e ações coletivas, progressões e relatórios até 30 de agosto como data 

final, evitando assim possíveis prejuízos para os requerentes; 

3- Possibilidade de deslocamento do jurídico até a UAG, uma vez por mês, porém quando 

se fizer necessário para não onerar orçamento; 

À tarde, houve reunião com filiados, poucos presentes, porém houve como justificativa a 

necessidade de melhorar a comunicação entre a ADUFERPE e a UAG. Tópicos já abordados na 

comunicação informal foram retomados e outros, como Planos de saúde, GEAP, a greve em 

construção, bem como a “cobrança” para que os pontos de campanha, sejam cumpridos 

durante a gestão vigente.  Solicitação plenamente confirmada pelos membros presentes da 

atual presidência/diretoria da ADUFERPE.   

Cícero Monteiro de Souza – Presidente  

Juvenal Theodózio Lopes – Secretário- Geral  

Maria do Carmo da Silveira Xavier – Diretora de Comunicação e Divulgação  

                                                     

     


