Circular nº 081/16
Brasília, 6 de abril de 2016

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

Companheiros,

Em reunião ocorrida nos dias 1º, 2 e 3 de abril do corrente ano, a diretoria
do ANDES-SN realizou análise da conjuntura do País, identificando o grave quadro de
ataques desferidos pelos patrões e governos contra os trabalhadores e os direitos sociais.
Dentre os diversos instrumentos regressivos em pauta no Congresso Nacional, merece
destaque o Projeto de Lei Complementar PLP 257/16, de autoria do Poder Executivo, enviado
para tramitação em regime de urgência constitucional. Em nota pública, a diretoria considera
que o “conteúdo do referido projeto é altamente nocivo para todos os servidores públicos –
federais, estaduais e municipais – e, por decorrência, também para todos os serviços
públicos”.
Nesse contexto, a Campanha Unificada dos Servidores Públicos Federais
deve combinar-se com ações massivas de todos os servidores públicos (federais, estaduais e
municipais) contra o PLP 257/16. Assim, o ato convocado pelo Fórum dos SPF para o dia 14
de abril do corrente, em Brasília, ganha novo significado, devendo contar com o esforço de
todas as seções sindicais e diretorias regionais no sentido de garantir ampla participação de
nossas bases.
Em face do exposto e seguindo deliberações do 35º CONGRESSO, a
diretoria resolveu dispor de recursos do Fundo Único para auxiliar financeiramente a vinda de
caravanas dos estados, organizadas pelas seções sindicais e secretarias regionais.
As solicitações de auxílio devem ser enviadas à tesouraria nacional pelas
secretarias regionais, em articulação com as seções sindicais, até as 12 horas do dia 11 de
abril (segunda-feira), discriminando o quantitativo de pessoas e apresentando descrição das
despesas com transporte (apenas terrestre), alimentação e alojamento. E-mail:
secretaria@andes.org.br e tesouraria@andes.org.br.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
Prof. Epitácio Macário Moura
2º Vice-Presidente

