Circular nº 128/13
Brasília, 26 de julho de 2013

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

Companheiros,
Integrando as grandes mobilizações que atingem o Brasil, resposta de amplos
setores aos descaminhos e à política econômico-social do governo, as centrais sindicais – CSPConlutas, a CUT, a CTB, a UGT, a NCST, a CSB – convocaram um novo “Dia Nacional de
Paralisação” marcado para o dia 30 de agosto. Também ficou definido o dia 6 de agosto como
um dia de realizações de protestos nos Estados e no Distrito Federal contra o PL 4330, da
terceirização. O 58º CONAD, realizado entre os dias 18 a 21 de julho, aprovou seu calendário de
lutas com ênfase especial nessas duas datas. A pauta unitária definida pelas centrais:
- redução do preço e melhor a qualidade dos transportes coletivos;
- mais investimentos na saúde e na educação pública;
- fim do fator previdenciário e aumento das aposentadorias;
- redução da jornada de trabalho;
- fim dos leilões das reservas de petróleo;
contra o PL 4330, da terceirização;
- Reforma Agrária.
Nesse momento é fundamental que cumpramos nosso papel, sem atropelar as
nossas formas organizativas democráticas pela base, para ampliar e fortalecer a participação dos
docentes nas ações orientadas pelo Sindicato Nacional e pela nossa central - CSP Conlutas.
Assim, com esse objetivo, indicamos às seções sindicais a realização de AGs para
que estabeleçam, de acordo com suas deliberações, a participação e as atividades a serem
preparadas para os dias 6 e 30 de agosto.
Tomadas as deliberações, solicitamos-lhes que nos informem o que está sendo
organizado para esses dias, a fim de que possamos ter um quadro que dê visibilidade à luta conjunta
dos SPF e demais trabalhadores. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossas cordiais
saudações sindicais e universitárias.
Profª Marinalva Silva Oliveira
Presidente
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