
NOTA DE DESAGRAVO 

A diretoria da Adufes-Seção Sindical do ANDES-SN, junto das 

entidades abaixo assinadas, vem a público desagravar nossa 

companheira de luta e presidenta da Adufes, a Professora Ana 

Carolina Galvão, em razão da agressão que sofreu na manhã de 

segunda-feira, 01 de fevereiro de 2021, quando seu acesso ao local 

de organização de um evento político foi truculentamente bloqueado 

por membro da diretoria do Sindiupes, colocando em risco sua 

integridade física e dispensando-lhe tratamento indigno e humilhante. 

A abordagem ultrajante dispensada a uma companheira que tem 

atuado incansavelmente na luta social e sindical e, de modo 

específico, na construção mesma da atividade em que sofreu a 

agressão, é lastimavelmente emblemática de uma postura de 

dirigência que prescinde da construção coletiva das ações e do 

diálogo. 

Em um momento de nossa história nacional em que se intensificam 
o autoritarismo e todas as formas de violência, silenciarmo-nos a 
respeito do assombro de testemunhar a afrontosa interdição de uma 
companheira em um espaço de luta seria banalizar e naturalizar 
uma atitude gravíssima, que jamais pode ganhar espaço entre 
aquelas e aqueles que se dizem em luta pela classe trabalhadora. 
Manifestamos, portanto, nosso mais veemente repúdio.  
 
Vitória – ES, 02 de fevereiro de 2021. 

 
Diretoria da Adufes, gestão Propositiva e Plural 
 
Regional Leste do Andes-Sindicato Nacional 

AfirmAção Rede de Cursinhos Populares 

ANFFA Sindical 

Associação de Mulheres Buscando Unidas de Cariacica Buscando 
Libertação (Amucabuli) 

Associação de Mulheres Unidas da Serra (Amus) 

Associação Nacional de Educação Social e Pedagogia Social - 
EdusoBrasil 



Círculo Palmarino 

Comitê de Educação do Campo do Estado do Espírito Santo 

Coletivo de Mulheres Maria Vai com as Outras para a Luta 

Coletivo Luta Unificada dos Trabalhadores em Educação do ES 
(LUTE-ES) 

Comissão Permanente de Direitos Humanos - Ufes 

Corrente Sindical e Popular Resistência e Luta Educação ES 

CSP Conlutas 

DCE Ufes 

Departamento de Psicologia da UFES 

Educação pela base 

Fórum Capixaba de Lutas Sociais  

Fórum de Mulheres do Espírito Santo 

Fórum Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

Grupo de Pesquisa Federalismo e Políticas Educacionais  

Intersindical  CCT 

Laboratório de Gestão da Educação Básica do Espírito Santo 
(Lagebes)  

LitERÊtura - Grupo de estudos e pesquisas em diversidade étnico-
racial, literatura infantil e demais produtos culturais para as infâncias 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) 
 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM)  

Movimento Sobreviva Brasil 

Pad-Vix    

Programa de Psicologia Institucional da UFES 

PSTU 

Revolução Brasileira 

Sinasefe Seção Ifes 



Sindibancários ES 

Sindifisco Nacional -DS/ES 

Sindipúblicos 

Sindismuv  

Sintufes 

TAEs de Luta (Técnicos Administrativos em Educação) 

 


