Circular nº 113/2022
Brasília (DF), 06 de abril de 2022

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

Companheiro(a)s,

Dando continuidade à construção da luta do(a)s Servidore(a)s Público(a)s
Federais pela recomposição salarial, pelo arquivamento da PEC nº 32, pela revogação
da Emenda Constitucional nº 95, e a luta em Defesa de uma Educação Pública,
conforme debatido e consolidado na agenda aprovada pela categoria no 40º Congresso
do ANDES-SN, apresentamos os seguintes encaminhamentos e convocações:
1) Rodada de assembleias - Orientamos as seções sindicais, conforme
debatido na última reunião dos setores e aprovado no 40º congresso, a realizarem
rodada de assembleias, entre os dias 11 a 20 de abril, pautando a construção da Greve
Nacional Unificada do(a)s Servidore(a)s Federais, bem como a construção da ‘Semana
de luta do Setor das IFES’, com paralisação no dia 28 de abril.
2) Reunião do Setor das IFES - Convocamos as seções sindicais do
Setor das Federais para reunião a realizar-se no formato presencial, no dia 22 de abril,
das 09h às 18h, com a seguinte pauta:
1. Informes nacionais;
2. Greve Nacional do(a)s SPF;
3. Encontro das Universidades sob Intervenção;
4. Encaminhamentos.
Cada Seção Sindical poderá indicar até dois (duas) representantes para
participar da reunião, sendo um(a) com direito a voto, até às 12h do dia 14 de abril

(quinta-feira), preenchendo o formulário eletrônico disponibilizado no link:
https://forms.gle/V3QGpYkDsgzJiJe27 .
As seções sindicais devem encaminhar os informes das assembleias até
às 17h, do dia 20 de abril de 2022 (quarta-feira), pelo formulário eletrônico
disponibilizado no link: https://forms.gle/ASHLo2Pzm8dU66uR8 , para publicação
junto ao relatório da reunião.
Como se tratará de reunião presencial será necessário reforçarmos os
cuidados sanitários. Para isso, só poderão participar representantes das seções sindicais
que estiverem devidamente vacinado(a)s e que apresentem teste de COVID-19
(antígeno/RT-PCR), com diagnóstico negativo. Durante a reunião será obrigatório o uso
de máscaras. O resultado do teste e o comprovante de vacinação deverão ser anexados
no formulário que confirma presença de representante(s).
3) Semana de Lutas do Setor das IFES - Conforme deliberação do 40º
Congresso do ANDES-SN, orientamos as seções sindicais e secretarias regionais a
organizarem ações de luta e mobilização como parte da Semana de luta ‘Em defesa da
educação pública, por condições de trabalho e reposição salarial’, que ocorrerá no
período de 25 a 29 de abril de 2022, com indicação de Dia Nacional de Paralisação,
em 28 de abril de 2022.
No âmbito nacional, o ANDES-SN está dialogando com as demais
entidades da educação do campo sindical, popular e de juventudes, para a construção de
atividades nacionais a serem informadas posteriormente.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar
nossas cordiais saudações sindicais e universitárias.

Prof.ª Francieli Rebelatto
2ª Secretária

