Circular nº 120/2014
Brasília, 25 de junho de 2014

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos diretores do ANDES-SN

Companheiros,

As lutas que se acirraram a partir de 2010 produziram um cenário
político onde diversas entidades aprovaram a organização do Encontro Nacional de
Educação (ENE), marcado para o período de 8 a 10 de agosto do corrente ano, no Rio
de Janeiro.
As entidades nacionais que coordenaram a Campanha pelos 10% do
PIB para a Educação Pública, já!, em 2011, com novas adesões, disponibilizaram-se a
organizar o ENE: ANDES-SN, ANEL, CFESS, CPERS, CSP-CONLUTAS, ExNEEF,
FENET, Oposição de Esquerda da UNE, SEPE/RJ e SINASEFE. Reunidas no Rio de
Janeiro, no último sábado, 14/06, os representantes das entidades presentes fizeram um
balanço da organização e definiram encaminhamentos para capilarizar a construção e
fortalecer o ENE.
Já realizamos etapas municipais/estaduais/regionais em Sergipe, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Estão agendadas para o dia 26 de julho, as
etapas estaduais em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Tanto no portal do ANDES-SN www.andes.org.br, quanto da CSPCONLUTAS www.cspconlutas.org.br há material para reprodução e divulgação. Além
disso, há uma comunidade no facebook https://www.facebook.com/2014ENE?fref=ts e
um blog http://ene2014.wordpress.com/. No facebook e no blog da organização
nacional, é possível acessar materiais, metodologias de trabalho e debates das etapas
municipais, estaduais/regionais já concluídas.
Como já divulgado, foram definidos sete eixos norteadores para
debate: (1) Privatização e mercantilização da Educação: da creche à pós-graduação, (2)
Financiamento da Educação Pública, (3) Precarização das atividades dos trabalhadores
da Educação, (4) Avaliação meritocrática na educação, (5) Democratização da
educação, (6) Acesso e Permanência e (7) Passe Livre e Transporte Público.
Esta circular, além de informar às seções sindicais as ações já
realizadas, tem quatro objetivos:
1. Saber, de cada uma das regiões, o que há de organização para o
ENE;

2. Indicar o contato entre Coordenações Estaduais da CSPCONLUTAS, seções sindicais e secretarias regionais do ANDES-SN e as seções
sindicais do SINASEFE nas distintas regiões de modo a potencializar a realização dos
encontros preparatórios;
3. Incitar a organização, em unidade de ação, abrangendo centrais,
movimento sindical, movimento estudantil e movimentos sociais;
4. Mapear os locais que apresentem necessidade da participação direta
da Comissão Organizadora para fortalecer a organização local;
E, como expectativa de resultado das questões acima explicitadas,
necessitamos de retorno urgente à secretaria do ANDES-SN, para que possamos
enviar os informes à reunião da Comissão Organizadora do ENE marcada para o dia
27/06.
Certos de que contaremos com a participação de todas as seções
sindicais do ANDES-SN na construção de um marco de unidade na disputa em defesa
da educação pública para a classe trabalhadora, aproveitamos a oportunidade para
renovar nossas cordiais saudações sindicais e universitárias.

Prof. Fausto de Camargo Júnior
1º Tesoureiro

