Circular nº 220/16
Brasília, 28 de julho de 2016

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

Companheiros,

Encaminhamos, anexa, Nota da Diretoria do ANDES-SN sobre a
necessidade de avançarmos na unidade na luta.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.

Profª Eblin Farage
Presidente

NOTA DA DIRETORIA DO ANDES-SN
A NECESSIDADE DE AVANÇARMOS NA UNIDADE NA LUTA
Fora Temer! Contra a política de conciliação de classe e os ataques aos direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras! Unidade para construir a Greve Geral!
Vivemos um momento de intensificação da retirada de direitos dos trabalhadores/as e de
ataques aos serviços públicos e sociais. Nossos desafios aumentam, na mesma medida
em que a resistência a esses ataques, em especial os relacionados à educação, saúde e
previdência exigem, da classe trabalhadora, um nível acentuado de organização.
No último congresso do ANDES-SN, aprovamos como centralidade da nossa luta a
“Defesa do caráter público, democrático, gratuito, laico e de qualidade da
educação, da valorização do trabalho docente, dos serviços públicos e dos direitos
dos trabalhadores com a intensificação do trabalho de base e fortalecimento da
unidade classista com os movimentos sindical, estudantil e popular na construção
do projeto da classe trabalhadora.” e em nosso 61º CONAD, atualizamos o Plano de
Lutas, aprovando a consigna “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”.
Avaliamos, que mais uma vez, estamos em momento de forte mobilização de diferentes
segmentos organizados da classe trabalhadora. Nesse sentido, a partir de nossas
deliberações, entendemos que nossa tarefa enquanto sindicato classista é estar nas ruas
com todos/as aqueles/as que levantam bandeiras contra a retirada de direitos.
Por isso, indicamos às seções sindicais do ANDES-SN que envidem esforços na efetiva
construção da unidade na luta. No entanto, para estarmos juntos nas ruas é preciso que a
pauta de convocação seja construída coletivamente entre todas as organizações e movimentos,
que respeite nossas deliberações e que permita a autonomia das entidades com suas consignas
específicas.

Nesse sentido, solicitamos especial atenção para que todos os esforços sejam realizados,
na perspectiva de garantir a construção de pautas conjuntas para o próximo período de
lutas. No Rio de Janeiro conseguimos avançar na unidade e estamos construindo, junto
com CSP-Conlutas, ANDES-SN, Frente Povo Sem Medo, SOS Empregos, CUT,
Petroleiros, MUSP, FIP e muitas outras organizações, um ato conjunto para o dia 5 de

agosto com a seguinte chamada “Fora Temer! Nenhum Direito a menos! Contra a
calamidade olímpica!".
E, assim como no Rio, pode (e devemos fazer) acontecer em outras regiões os atos que
estão sendo convocados para o dia 31 de julho; o dia nacional de luta pela educação
pública no dia 11 de agosto, conforme deliberado no II Encontro Nacional de Educação
e o dia 16 de agosto (Dia Nacional de Mobilização - convocado pelas centrais
sindicais). Da mesma maneira, construir coletivamente o calendário da CSP-Conlutas, o
calendário do Fórum dos Servidores Públicos Federais e os calendários dos estados é
uma tarefa fundamental para avançarmos rumo à construção da greve geral.
Por fim, é imprescindível estarmos atentos para as atividades contra a aprovação do
PLP 257, cujo início da tramitação na Câmara se dará no dia 1º de agosto, em regime de
urgência.
Fazemos esta convocatória na certeza de que só nas ruas conseguiremos barrar a
retirada de direitos e a destruição da educação pública, gratuita e de qualidade.

Diretoria do ANDES-SN

