
RELATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DA ADUFERPE NO 1
o 

ENCONTRO DA 

REGIONAL NORDESTE 2 (Regimental Pós-59
o
 CONAD) 

 

O 1
o 

Encontro da Regional Nordeste 2 Regimental, pós-59
o
 CONAD, foi realizado na cidade 

de Angicos-RN, no Auditório dos Professores do Campus Universitário da UFERSA, nos 

dias 10 e 11 de outubro de 2014, com a seguinte programação: 

Dia 10/10/2014 (sexta-feira) – no horário de 19 às 21h – Abertura e Debate, com o tema 

“Organização e Estrutura Sindical do ANDES-Sindicato Nacional: Desafios para o 

Movimento Docente”, que teve o Prof. Paulo Marcos Rizzo (presidente do ANDES-SN) 

como expositor e como Coordenadores o Prof. Joaquim Pinheiro de Araújo (presidente da 

ADUFERSA) e a Prof. Maria Regina de Ávila Moreira (1
a 

Vice-Presidente da Regional NE 

2).  

A exposição do palestrante foi baseada no processo histórico das lutas dos docentes em todos 

os três setores do sindicato: estaduais, federais e particulares, onde apontou que na medida 

em que os docentes se organizavam para responder aos ataques dos patrões e dos governos 

em relação à carreira docente, condições de trabalho, salários, etc., crescia o processo 

organizativo e estrutural do sindicato nacional. Mostrou também que o ANDES-SN surge 

num processo de ruptura com a estrutura sindical vigente e tutelada pelo Estado, rompendo 

com o modelo de organização nacional vertical através das Federações e Confederações e 

implanta um sindicato nacional com uma diretoria eleita através do voto direto de seus 

sindicalizados, abdicando do imposto sindical, etc. Falou também sobre os desafios atuais do 

Movimento Docente diante das políticas públicas na área da educação implementadas nos 

últimos anos pelos governos estaduais e federal, bem como pelo setor privado.  

Além de um excelente debate que se seguiu após a palestra do companheiro Paulo Rizzo, 

destaca-se nessa seção a presença expressiva de docentes do Campus local, com cerca de 30 

participantes, sua juventude, vontade e curiosidade de conhecer e saber mais sobre o nosso 

sindicato. 

Dia 11/10/2014 – no horário de 09 às 13h – Continuidade do Encontro 

No dia 11, exatamente às 09h, deu-se início aos trabalhos com a aprovação da pauta: 

1- Discussão do Tema exposto e debatido de forma rápida na noite do dia anterior, onde 

se pode aprofundar um pouco mais sobre as questões levantadas pelo palestrante com 

a participação de todos os presentes, com atenção especial aos jovens militantes e DE 

diretores empossados recentemente da ADUFERSA; 

2- Informes das seções sindicais;   

3- Discussão sobre as Resoluções do 59
o 

CONAD, com cópias distribuídas a todos/as os 

presentes, onde foram feitos alguns destaques com foco especial nas resoluções do 

Encontro Nacional de Educação; 

4- Definição do local e data do próximo Encontro da Regional, que será realizado na 

cidade de Natal, sediado pela ADUERN; 



5- Outros assuntos. 

 

ENTIDADES E REPRESENTANTES PRESENTES NO ENCONTRO: 

Diretoria da SRNEII DO ANDES-SN: Aderaldo Alexandrino de Freitas, Antônio Gautier 

Farias Falconiere,  Maria Regina de Ávila Moreira, Rejane Dias da Silva. 

 

As seções sindicais que estiveram nesse encontro: 

 ADUFERPE (Hélio Cabral Lima), ADUFERSA (Joaquim Pinheiro de Araujo, Magnus 

Gonzaga, Marcilene Vieira Nóbrega, Marcus Vinicius Sousa Rodrigues, Maristélio C. Costa, 

Suêldes de Araújo, Roberto Ramos Silva Santiago, Leonardo Magalhães Xavier Silva, 

Marcus Vinícius Cândido Henriques, Lêda Maria Oliveira de Lima, Roberta Candeia 

Gonçalves, Jairo Rocha Ximenes Ponte, Cristina Baldauf), ADUEPB (Jucelino Pereira Luna, 

Givanilda G. de Farias), ADUERN (Valdomiro Morais), ADUFCG (Luciano Mendonça de 

Lima, Josevaldo Pessoa da Cunha), Alex Sandro C. Sant’Ana, DCE UFERSA (Francisco 

Bernardino F. Lopes Júnior. 

 

Recife, 08 de novembro de 2014. 

Hélio Cabral Lima. 

 

  


