Circular nº 271/16
Brasília, 31 de agosto de 2016
Às seções sindicais, secretarias regionais e aos diretores do ANDES-SN

Companheiro(a)s,
Estamos atravessando um momento de intensificação da retirada
de direitos, com um conjunto de PL, PEC e PLS que tramita no Congresso
Nacional. Nosso desafio, diante do recrudescimento dos governos e do
aprofundamento da subordinação ao projeto capitalista, é avançar na organização
coletiva para fazer os enfrentamentos necessários.
As Centrais Sindicais (CSP-CONLUTAS, CUT, CTB e outras),
o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE), entidades
nacionais, estaduais e municipais e movimentos sociais, estão organizando um
grande Acampamento em Brasília, no período de 12 a 14 de setembro de 2016,
para combater o PLP 257/2016, a PEC 241/2016 e as reformas da previdência e
trabalhista em curso. Segundo a agenda do Congresso Nacional, esse é o período
em que deve acontecer a votação final do PLP 257 na Câmara dos Deputados, a
votação da PEC 241/2016 e também a votação da cassação do Deputado Eduardo
Cunha (PMDB/RJ).
Para a realização dessa Jornada é necessário que todas as seções
sindicais e secretarias regionais envidem esforços para fazer dessa semana
um momento de forte mobilização e paralisação aonde for possível,
viabilizando a vinda de professores/as, estudantes, técnico-administrativos e
movimentos sociais para as atividades em Brasília. Por isso, indicamos que
nossas entidades busquem articulação com as demais entidades em seus estados e
organizem as caravanas. A programação ainda está sendo elaborada, mas, em
linhas gerais, no dia 12 será a recepção das caravanas para o início do
acampamento, após as 12h, na Esplanada dos Ministérios, a noite uma marcha
iluminada, após uma atividade cultural, denominada “palco livre”. Isto significa
que as caravanas poderão apresentar seus espetáculos musicais, de dança, teatro
ou outros; no dia 13, às 10h, Marcha em Brasília e no dia 14 atividades das

entidades e reunião ampliada do FONASEFE (com servidores de todas as esferas
e movimentos sociais) para discutir a construção da greve geral.
Para viabilizarmos o acampamento e as atividades em Brasília,
solicitamos a atenção especial para as seguintes questões:
- as secretarias regionais e seções sindicais devem informar o
mais breve possível, no máximo até o dia 8 de setembro, os quantitativos de
pessoas que virão para o acampamento.
- deve ser orientado, a quem for ficar no acampamento, a
necessidade de trazer barraca, colchonete, cobertor e utensílios de uso pessoal.
- a alimentação para quem ficar no acampamento será
viabilizada pelas entidades organizadoras; haverá café da manhã nos dias 13 e
14, e almoço apenas no dia 13.09.
- as entidades devem informar até o dia 06 de setembro, o
número de crianças (de 1 até 10 anos) que precisa de creche (lembrando que a
creche é paga e fica localizada fora da Esplanada dos Ministérios).
Esperamos o retorno e o empenho de todos/as para a organização
dessa atividade.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações
sindicais e universitárias.
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