Circular nº 113/2013
Brasília, 20 de julho de 2013

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos Diretores do ANDES-SN
Companheiros,
A conjuntura do Brasil atual traz à tona uma sequência de manifestações
populares por todo o país.
Essa explosão social vinha sendo gestada há tempos, culminando recentemente
nos movimentos organizados pelo “Passe Livre”, denotando profunda repulsa às ações
políticas corruptas, ao cinismo da classe política, ao desrespeito dos governos em relação aos
serviços públicos e à arrogância da exploração dos setores dominantes e do capital.
Agora, por ocasião da copa das confederações, um megaevento pré Copa do
Mundo que vem consumindo bilhões além de favorecer a corrupção, o movimento ecoa de
forma política marcante embora alguns setores busquem caracterizá-lo como sendo
espontâneo e sem relação com as organizações partidárias e sindicais.
Sabemos todos o que esse movimento representa e podemos antever a extensão do
seu alcance. Nesse sentido, devemos fortalecer esse processo e, para tanto, encaminhamos à
consideração das seções sindicais do ANDES-SN a discussão sobre a necessidade de
estabelecer interfaces bem como formas de intervenção com esse movimento social dinâmico,
de acordo com orientações de nossas instâncias de base.
A Diretoria do ANDES-SN orienta as seguintes ações:
1) que as seções sindicais convoquem assembleias para discutir a participação dos
docentes nos atos em cada cidade e a forma de expressão da nossa pauta de lutas no
movimento;
2) que as seções sindicais avaliem a conveniência de manter assembleia geral
permanente;
3) que as secretarias regionais e as seções sindicais busquem aproximação com os
setores da educação, fóruns dos servidores públicos, movimento estudantil, CSP Conlutas
Estadual para participar de forma unitária das manifestações, inclusive avaliando a
possibilidade de paralisação conjunta de todos esses setores nos dias convocados para os atos;
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
Profª Marinalva Silva Oliveira
Presidente
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