Circular nº 120/13
Brasília, 3 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 – CSP-Conlutas, a CUT, a CTB, a UGT, a NCST, a CSB – definiram o dia 11
de julho como um dia de greve, paralisações e manifestações de rua, para cobrar do
governo e dos patrões o atendimento de nossas reivindicações:
- Reduzir o preço e melhorar a qualidade dos transportes coletivos;
- Mais investimentos na saúde e 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
Na perspectiva de articular-se e fortalecer o dia 11/7, as entidades que
compõem o Fórum Nacional das Entidades dos SPF reuniram-se e estabeleceram como
itens de pauta a serem agregados nas manifestações do dia 11 os seguintes pontos:
- Reajuste salarial digno e valorização do servidor público;
- Paridade entre ativos e aposentados;
- Anulação da reforma da previdência de 2003;
- Contra a privatização dos hospitais universitários e da previdência do
servidor;
- Não aos leilões do petróleo e ao projeto que cria fundações privadas
no setor público (PLP-092/07).
Companheiros, nesse momento em que essa manifestação contundente
da população ganha uma inflexão marcante para toda a sociedade, é necessário que os
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setores organizados na luta cotidiana e contínua dos trabalhadores reforcem sua atuação,
chamem a atenção para as nossas pautas, pelas quais temos lutado há anos, e
demonstrem que a luta de nossos sindicatos é também do povo brasileiro.
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 o dia 11 de julho.
Tomadas as deliberações, solicitamos-lhes que nos informem o que
está sendo organizado para o dia 11, a fim de que possamos ter um quadro que dê
visibilidade à luta conjunta dos SPF e demais trabalhadores.
Esperando contar com o empenho para que tenhamos uma atividade
marcante, nesse momento de luta conjunta das centrais, dos SPF e da população
brasileira, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas cordiais saudações sindicais
e universitárias.

Profª Marinalva Silva Oliveira
Presidente
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