Circular nº 259/2021
Brasília(DF), 13 de julho de 2021

Às seções sindicais, secretarias regionais e à(o)s diretor(a)es do ANDES-SN
Companheiro(a)s,
Depois das denúncias na CPI envolvendo a compra de vacinas superfaturadas da
COVAXIN, as manifestações nas ruas ganhou mais fôlego. Por isso, a Campanha
Nacional Fora Bolsonaro está convocando mais um ato para o dia 24 de julho. No dia
03 de julho ocorreram manifestações em mais de 400 cidades do Brasil e no exterior,
envolvendo capitais, regiões metropolitanas e pequenas cidades, de norte a sul do país.
O calendário de vacinação segue a conta-gotas e novas variantes da COVID, como a
“Cepa América”, já está em circulação no país, além da variante Delta, com maior
poder de contaminação. O auxílio emergencial reduzido a R$ 150,00, a ausência de
lockdown nacional impelem a classe trabalhadora a se amontoar no transporte público
para buscar a sua sobrevivência e arriscar-se ao contágio. Por isso, continuamos a
afirmar que o governo Bolsonaro é mais perigoso que o vírus.
Estamos construindo junto com a Campanha Fora Bolsonaro e demais
movimentos os atos do 24J. É preciso que as ruas façam o presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL) desengavetar os pedidos de impeachment de Bolsonaro. Sabemos o
quanto este governo genocida, negacionista, homofóbico, racista, misógino, e tantos
outros adjetivos para designar o que há de pior na política, a cada dia que permanece no
poder, é responsável por mais milhares de mortes de brasileiro(a)s.
O ANDES-SN é um dos sindicatos que constrói essa luta desde antes da eleição
de Bolsonaro. Por isso, precisamos reforçar as lutas, nas ruas, nas redes, pelo Fora
Bolsonaro-Mourão no dia 24J.

Neste sentido, conclamamos as seções sindicais do ANDES-SN para
construírem as manifestações em suas cidades, regiões e estados, participando das
atividades do Fora Bolsonaro-Mourão nas suas bases.
Em Brasília, o ANDES-SN participará junto com as demais entidades e
movimentos das manifestações pelo Fora Bolsonaro-Mourão. Dessa forma, solicitamos
às seções sindicais que enviarem representantes informar à secretaria do ANDES-SN no
por e-mail: secretaria@andes.org.br, até o dia 22 de julho, às 18h o nome e contato
do(a) professor ou professora para que possamos criar uma lista de comunicação, a fim
de organizarmos o nosso bloco de militantes.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e
universitárias.
Vacina no braço, comida no prato, Saúde e Educação, Fora Bolsonaro-Mourão!
Vacina para todos, pelo SUS, Já!

Prof. Luiz Henrique dos Santos Blume
3º Secretário

