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Ofício Nº 01 - APUBH/2023 

 
 

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
À Diretoria do Sindicato Nacional ANDES-SN, 
 
 
 
Em resposta à nossa consulta feita em 16 de novembro de 2022 e respondida em 23 de janeiro 
de 2023, o ANDES-SN informou entender que não houve formalização da saída do 
APUBHUFMG+ do quadro de Seção Sindical da entidade nacional, uma vez que se trata de um 
movimento unilateral de não participação nos espaços políticos da entidade, bem como de 
cessação dos repasses correspondentes aos seus filiados à entidade, com vistas a conformar 
processo de autonomização não perfectibilizado com retirada da base representativa dos 
professores e professoras da UFMG de seu Estatuto.  
 
A resposta informa ainda que, tendo em vista que não foram cumpridos os requisitos 
estatutários formais necessários para a saída do APUBHUFMG+ do ANDES-SN, o 
entendimento da diretoria do ANDES-SN é de que o APUBH permanece na condição de seção 
sindical. Ocorre que diante da anomalia formal que proporcionou a obtenção de uma carta 
sindical pela entidade – algo só viabilizado diante de ajustes com o Ministério do Trabalho da 
ocasião, o APUBH passou a gozar de condição bicéfala e que, dado o apreço à afirmação dos 
processos democráticos no seio do ANDES-SN, reclama da posição coletiva da base para sua 
cessação – passando a gozar, exclusivamente, da condição de Seção Sindical. 
 
Assim, solicitamos que nos seja enviado documento formal assinado pela Diretoria do ANDES-
SN, que pretendemos apresentar à nossa categoria. Tal documento deverá trazer o que aqui já 
foi exposto, bem como a compreensão de que o APUBH, por meio das pessoas filiadas, possa 
votar na próxima eleição de Diretoria do ANDES-SN, prevista para os dias 10 e 11 de maio de 
2023, e que tal votação seja organizada pelo APUBHUFMG+, seguindo as orientações da 
Comissão Eleitoral. 
 
Sem mais, 
 
Diretoria Executiva. 
 

Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e 
Ouro Branco – APUBHUFMG+ 
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