Circular nº 210/16
Brasília, 20 de julho de 2016

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

Companheiros(as),

No último dia 13 de julho foi lançada no Rio de Janeiro, a Frente
Nacional contra o Escola sem Partido. Desde então, algumas ações vêm sendo
realizadas no sentido de buscar a divulgação da nossa posição contrária aos PLs em
tramitação.
Ontem, dia 19 de julho, realizamos a primeira reunião nacional da
Frente, na qual se encontra anexo, o registro dos encaminhamentos aprovados por
consenso. Nessa reunião deliberamos por utilizar provisoriamente a expressão Escola
sem Mordaça.
Diante das indicações aprovadas na Frente, o ANDES-SN fará mais
uma matéria sobre o assunto, colocando o link para a enquete do Senado Federal sobre o
PL do Escola sem Partido. Temos certeza que as enquetes, além de não serem
confiáveis, não representam nosso método prioritário de trabalho. Mas, neste momento,
dada à conjuntura, avaliamos que pode ser mais um instrumento de mobilização da
nossa categoria, de diálogo com a sociedade e com os demais movimentos e entidades,
na busca da unidade na luta.
Nosso Sindicato já tem um importante acúmulo sobre o tema e
também posição política contra o Escola sem Partido. Nesse sentido, é necessário
intensificar nossas ações, com a realização de atividades conjuntas nas IES, com a
divulgação de nossa cartilha (http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc1284030136.pdf) e das matérias do site do ANDES-SN sobre o tema.
Solicitamos às seções sindicais e aos (as) diretores(as), que se
empenhem nos seguintes encaminhamentos:
- Dar prosseguimento às deliberações da reunião nacional da Frente,
em especial no que se refere à construção de Frentes municipais e/ou estaduais sobre o

tema, em articulação com as demais entidades e movimentos sociais. A criação dessas
frentes é fundamental para barrar as iniciativas que já existem e tramitam nos
municípios e estados relacionadas com os PLs;
- Divulgar a arte do Escola sem Mordaça junto com a enquete do
Senado, que estará disponível no site do ANDES-SN e poderá ser solicitado à imprensa.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.

Profª Eblin Farage
Presidente

