Circular nº 400/2021
Brasília (DF), 21 de outubro de 2021

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

Companheira(o)s,

O ANDES-SN está presente em Brasília/DF em mais uma semana de mobilização contra a
PEC 32 da contrarreforma administrativa. Além dos atos no aeroporto, marchas e vigília
permanente em frente ao Anexo II da Câmara dos Deputados, ontem (20/10) o sindicato participou
de uma reunião promovida pela Liderança da Minoria com parlamentares, Centrais Sindicais,
Fonasefe e sindicatos do(a)s servidore(a)s público(a)s.
Na reunião o(a)s deputado(a)s, que são contrários à aprovação da contrarreforma
administrativa, destacaram o papel central das mobilizações em Brasília e nos estados, o que tem
feito muito(a)s parlamentares recuarem na aprovação da PEC. Mesmo que o governo apresente
dificuldades para ter os 308 votos necessários, a avaliação da bancada de minoria, bem como das
centrais e sindicatos é de que é fundamental intensificar a mobilização permanente em Brasília, nos
estados e municípios, pois a PEC32 pode ser colocada em votação a qualquer momento na Câmara
dos Deputados. Por isso, o ANDES-SN conclama as seções sindicais e a categoria a manter a firme
mobilização pelas próximas oito semanas até o recesso de final de ano:
Para isso, sugerem-se algumas ações permanentes:

1. Ampliar a divulgação da PEC 32 na sociedade e as consequências da sua aprovação:
panfletagens, carros de som e audiências públicas;
2. Intensificar e ampliar a participação das seções sindicais nas ações em Brasília e nos
estados;
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3. Promover ampla divulgação dos prejuízos da PEC 32 nas mídias locais, regionais e
nacionais;
4. Realizar mobilizações nos estados e municípios no dia 28 de outubro – Dia do Servidor
Público;
5. Promover ações de mobilização nas casas do(a)s deputado(a)s nos estados e aumentar a
presença de outdoors de denúncia do(a)s parlamentares que são favoráveis a PEC 32.

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais e universitárias.

Profª. Maria Regina de Ávila Moreira
Secretária-Geral
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