Circular nº 143/2022
Brasília (DF), 25 de abril de 2022
Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN
Companheiro(a)s,
Nesta semana de 25 a 29 de abril estamos realizando a Semana de Luta do Setor das IFES
“Pela reposição salarial e em defesa da Educação Pública” com indicação de atividades nas
universidades, Institutos e CEFETs, bem como, uma agenda complementar em Brasília em conjunto
com o(a)s Servidore(a)s Público(a)s Federais no âmbito do FONASEFE. Com isso, em
complementação ao que já foi encaminhado na semana anterior, enviamos a programação
construída de forma unitária no Fonasefe:
A constar da Agenda:
25 a 27/04 -Vigília na frente do Ministério da Economia, Bloco P;
26/04 – 14h - Reunião com liderança da minoria na Câmara dos Deputados com um/uma
representante de cada entidade do FONASEFE ;
27/04 – 14h – Ato em frente ao STF (Organização: FENAJUFE);
28/04 – Paralisação Nacional
Reunião com Governo (Solicitação enviada e horário a confirmar)
9h- Concentração no Bloco C para Marcha do(a)s Servidore(a)s Público(a)s.
10h - Saída da marcha do Bloco C para Bloco P – Agitação com pressão para a reunião
com o governo.
16h às 18h – Panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto.
18h às 19h30 – Ato político cultural em frente ao Museu Nacional com o(a)s artistas:
Rapper GOG e a sambista Kika Monteiro e ainda com projeções em defesa dos serviços públicos.
Com isso, orientamos às seções sindicais a construírem entre os dias 25 a 27 de abril
atividades locais: assembleias da categoria, assembleias universitárias, faixações, rodas de conversa,

entre outras atividades como ‘Universidade na Praça’ dialogando com a comunidade universitária e
a sociedade sobre: nossas condições de trabalho, os impactos dos cortes orçamentários, a
necessidade de resposição salarial e orçamentárias nas IES, a importância da assistência estudantil,
o retorno presencial e as condições sanitárias, o impacto das intervenções nas universidades.
Já, no dia 28 de abril, dia de paralisação e mobilização, convocamos às seções sindicais para
o ato nacional que acontecerá em Brasília em conjunto com o(a)s demais Servidore(a)s Público(a)s
Federais e que culminará também em um ato político-cultural.
A fim de organizarmos o bloco do “ANDES-SN em luta pela reposição salarial”,
solicitamos que as seções sindicais encaminhem informações sobre a participação em Brasília, até o
dia

26

de

abril

(terça-feira)

ao

meio-dia

pelo

formulário

acessível

no

link

a

seguir: https://forms.gle/7gJGK5F7csHo6V2W6 , constante da Circular nº 137/2022.
Segue em anexo materiais de agitação da nossa semana nacional de luta em
complementação

a

materiais

da

semana

anterior.

Link

para

acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/1yLs1pOhSwDegy9PLfMZ-3d-NMIng_H9h?usp=sharing .
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossas cordiais
saudações sindicais e universitárias.

Profª. Maria Regina de Ávila Moreira
Secretária-Geral

