Circular nº 195/2022
Brasília (DF), 31 de maio de 2022

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretora(e)s do ANDES-SN

Assunto: Orientações sobre os dias nacionais de luta: 09 e 14 de junho

Companheiros(a)s,

Como resultado das deliberações da reunião do Setor das IFES, ocorrida
no dia 20 de maio de 2022, decidiu-se pela realização de rodada de assembleias, até o
dia 09 de junho, para deliberar sobre a pauta da construção da greve do(a)s
Servidore(a)s Público(a)s Federais ou da educação, além da realização de um dia de
paralisação nacional para realizar o Ocupa Brasília.
Em decorrência da deliberação da UNE em construir um dia de ocupação
das universidades, institutos federais e CEFETs contra os cortes orçamentários e a PEC
206/19, no dia 09 de junho, avaliamos, em conjunto com as entidades da educação, de
reforçar essa data. Com isso, orientamos às seções sindicais para a construção da luta
conjunta com o(a)s estudantes, nos locais de trabalho e com atos nos estados.
Ainda sobre o resultado do diálogo entre as entidades da educação e o
FONASEFE, definiu-se pela realização, no dia 14 de junho, do Ocupa Brasília, com
mais informações a serem encaminhadas a posterior.
Com isso, reforçarmos nosso calendário de luta para as próximas
semanas:
1)

09 de junho – Atos nos estados e mobilizações nas universidades,

institutos federais e CEFETs contra os ataques à educação.
2)

11 de junho – Reunião do Setor das IFES (Circular nº 196/2022).

3)

14 de junho – Ocupa Brasília.

A Imprensa do ANDES-SN disponibilizará, no dia 1º/6, link com acesso
aos diversos materiais de mobilização para nossa Jornada de Lutas, dentre eles a arte
para outdoor, cards, faixas, camisetas.
Vamos intensificar nossa luta nas universidades, institutos e CEFETs, é o
momento de ocupar e intensificar nossa luta em defesa da educação pública, gratuita e
socialmente referenciada.

sindic
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2ª Secretária

