Circular nº 315/2022
Brasília (DF), 22 de agosto de 2022.

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

Companheiro(a)s,

O ANDES-SN e as demais entidades que compõem o FONASEFE continuam a
campanha pela valorização do(a)s servidore(a)s e do serviço público, na defesa do reajuste
salarial emergencial de 19,99%. O Congresso Nacional terá um calendário de trabalhos

concentrados na semana de 29/08 a 02/09, com a possibilidade de discussão do PLOA 2023.
Dessa forma, o FONASEFE convocou o(a)s servidore(a)s público(a)s para uma Jornada
de Lutas em defesa do serviço público, para acompanhar e pressionar o(a)s parlamentares para
que sejam incluídos no PLOA 2023 recursos para o reajuste salarial do(a)s servidore(a)s
público(a)s que atendam à nossa pauta.
Considerando a importância de pressionarmos o Congresso e o governo para o
atendimento da pauta salarial das entidades do FONASEFE, na elaboração e aprovação da LOA
2023, convocamos as seções sindicais a fortalecerem a nova Jornada de Lutas do FONASEFE,
no período de 29 de agosto a 02 de setembro de 2022, em Brasília (DF).
Para somar às mobilizações, convidamos as seções sindicais a enviarem
representações para Brasília (DF), a fim de participarem do seguinte calendário de
mobilização, com foco no dia 31 de agosto, prazo final para o envio da proposta de
Orçamento (PLOA 2023) ao Congresso Nacional:
Segunda-feira (29/08/22)
-16h – Ato de recepção do(a)s parlamentares no aeroporto de Brasília
Terça-feira (30/08/22)
-7h - Ato de recepção do(a)s parlamentares no aeroporto de Brasília
-14h - Ato no Anexo II da Câmara dos Deputados
Quarta-feira (31/08/22)

- 09h – Ato com o(a)s aposentado(a)s no Auditório Nereu Ramos - Anexo II Câmara dos Deputados
-15h – Ato em defesa do serviço público no Auditório Nereu Ramos - Anexo II Câmara dos Deputados
Quinta-feira (01/07/22)
- Indicativo de possível ato na porta do Ministério da Economia, com horário a
definir.
Solicitamos que as seções que forem enviar representantes informem os nomes e
contatos

desse(a)s, respondendo

ao

formulário

disponível

no

link:

https://forms.gle/TXmQvxoLvnerUNXw7 , até às 12h, do dia 26 de agosto.
Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações sindicais
e universitárias.

Prof. Luiz Henrique dos Santos Blume
3º Secretário

