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Circular nº 016/2012

Brasília, 31 de janeiro de 2012

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

URGENTE
Prezados companheiros,
Nesta manhã do dia 31 de janeiro, em reunião da Coordenação da CNESF,
foi constatada a inviabilidade das atividades anteriormente marcadas para o próximo
final de semana em Brasília. A Plenária e o Seminário, previstos na agenda de lutas
para acontecer nos dias 4 e 5 de fevereiro, foram adiados para os dias 3 e 4 de março.
Nestes termos, a reunião do Setor das IFES convocada para a véspera da
data em que ocorreria a Plenária/seminário da CNESF, fica também adiada para o
dia 2 de março, com a mesma pauta e no mesmo local.
Aproveitamos a oportunidade para informar que às 11h30 de hoje foi
recebida, na sede do ANDES-SN, mensagem da Secretaria de Relações do Trabalho
do Ministério do Planejamento nos seguintes termos: “Informamos que as reuniões
previstas para os dias 07 e 28 de fevereiro, estão temporariamente suspensas, até a
nomeação do(a) novo(a) Secretário(a) das Relações de Trabalho no Serviço Público”.
Tal comunicação sucedeu a um telefonema da servidora Sueli Avelino –
CGNES/SRT/MP- à presidente do ANDES-SN que, em resposta às cobranças feitas
pelo sindicato, buscou justificar as dificuldades do setor após o falecimento do
secretário Duvanier Paiva enquanto a titularidade da secretaria não for definida. Na
reunião da CNESF as demais entidades representativas dos servidores públicos
registraram o recebimento de mensagens semelhantes.
A diretoria do ANDES-SN continua insistindo que é necessário dar
continuidade ao processo de negociações dentro do prazo com o qual o governo se
comprometeu.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais
e universitárias.

Prof. Luiz Henrique Schuch
1º Vice-Presidente
Ensino Público e Gratuito: Direito de Todos, Dever do Estado.

