Circular nº 391/16
Brasília, 17 de novembro de 2016

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos diretores do ANDES-SN

Companheiros/as,
Desde o 61º CONAD, quando definimos como consigna para nossa
luta “Fora Temer, contra o ajuste fiscal e a retirada dos direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras e corte nas políticas sociais pela auditoria da dívida pública. Contra a
política de conciliação de classe. Rumo à greve geral”, a direção do ANDES-SN e as
seções sindicais, vêm se empenhando na ampliação do processo de mobilização em
nossa categoria, visando construir a GREVE GERAL.
Essa árdua tarefa tem passado pelo esforço de construir unidade no
interior do FONASEFE, junto com as centrais sindicais, tendo nossa central, a CSPConlutas, como uma das protagonistas na busca da unidade para efetivar a GREVE
GERAL. Também nos esforçamos para unir o setor da educação e junto com
movimentos sociais e populares, com a compreensão de que o desafio de combater os
retrocessos, em especial aqueles que atacam diretamente a educação pública, deve
envolver amplos seguimentos da classe trabalhadora.
Apesar de todos os esforços, a construção da greve geral não se coloca
ainda como horizonte imediato, o que passou a exigir de nosso sindicato, a necessidade
de intensificar a mobilização e a luta a partir do setor da educação. Por isso,
deliberamos na reunião conjunta do setor das instituições federais e
estaduais/municipais de ensino superior, o debate e deliberação nas bases acerca do
indicativo de greve do ANDES-SN em articulação com a greve dos outros setores da
educação.
A greve geral continua a ser nossa principal perspectiva e entendemos
que a construção da greve dos docentes das instituições de ensino superior, pode ser um
importante passo nessa direção. Nesse sentido, temos nos empenhado em buscar ações
juntamente com os outros setores da educação, com o qual construímos a proposta da
caravana a Brasília (Ocupa Brasília!), no dia 29 de novembro (dia em que está prevista a

votação em primeiro turno no senado da PEC 55), que foi incorporada pelo FONASEFE
e pela CSP-Conlutas.
Para a viabilização dessa Marcha a Brasília solicitamos o máximo
empenho das secretarias regionais e seções sindicais para que tenhamos o maior número
possível de pessoas. Para isso é necessário a articulação com os demais segmentos e
entidades da educação nas universidades e fora delas, nos municípios e estados.
O ANDES-SN irá disponibilizar recursos do Fundo de
Mobilização para contribuir com as caravanas de ônibus, que tragam
professores/as, técnicos administrativos, estudantes e movimentos sociais. Para tal,
todas as demandas devem ser encaminhadas às secretarias regionais do ANDESSN até o dia 22 de novembro. Ressaltamos que tais caravanas devem ser
organizadas e ter seu custo dividido com outras entidades nos municípios e estados.
A programação da caravana será fechada nas próximas reuniões da
coordenação da marcha.
No dia 29, será uma intensa e longa jornada de luta radicalizada, em
Brasília, com a participação de estudantes, movimentos sociais e de trabalhadores na
educação. Haverá atividades ao longo de todo o dia, começando às 9 horas e com
previsão de finalização ao final da votação da PEC que pode acontecer durante a
madrugada do dia 29 para o dia 30.
À medida que a data for se aproximando atualizaremos os detalhes da
organização. Solicitamos, portanto, que fiquem atentos às circulares do ANDES-SN.
Esperamos todos/as no dia 29 de novembro no OCUPA
BRASÍLIA!
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.
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