Circular nº 402/2018
Brasília (DF), 14 de novembro de 2018
Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretore(a)s do ANDES-SN
Companheiro(a)s,

Diante do agravamento da conjuntura, em especial após o resultado eleitoral do
segundo turno que colocaram como foco dos ataques do governo eleito a educação pública
superior e o funcionalismo público, avaliamos a necessidade de intensificar a mobilização
ainda este ano. A diretoria nacional do ANDES-SN deu início a um conjunto de
articulações com entidades da educação e outras categorias, resultando em inúmeras
reuniões e também algumas propostas de mobilização.
Nas reuniões entre ANDES-SN e as entidades Federais de Educação, UNE,
FASUBRA, SINASEFE, UBES e FENET, deliberou-se pela realização de um calendário
de luta em defesa da educação pública, incluindo a mobilização pactuada na reunião
realizada na ANDIFES conforme segue:
1. Dia 4/12, nos estados: Atos e mobilizações nas IES (Universidades federais
e estaduais, institutos federais e CEFET), com a realização de debates com
o tema “Defesa da Democracia e 30 anos da Constituição federal de
1988”. Nas IFES esta mobilização envolve toda a comunidade universitária,
inclusive reitorias;
2. Dia 5/12: Mobilização/Paralisação em defesa da educação: atos e
mobilizações nos estados, com realização em Brasília de uma audiência
pública para comprometer os parlamentares com a educação pública.
Nesse sentido, orientamos que as seções sindicais mobilizem-se para
construir os atos nas Universidades, IF e CEFET no dia 4/12 (terça-feira) e que, para a

atividade do dia 5/12 (quarta-feira) sejam realizadas rodadas de assembleias para deliberar
se a adesão será em forma de mobilização ou paralisação.
Lembramos ainda que o dia 22 de novembro é o dia nacional de combate ao
racismo nas instituições de ensino e que também nesse dia as centrais sindicais
convocaram um dia nacional de mobilização em defesa da Previdência Pública.
Nossa tarefa é protagonizar, junto com as demais entidades e categorias, todas as
iniciativas na defesa dos direitos, pelas liberdades democráticas e contra os retrocessos.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
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