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OFÍCIO/CNASI/N°12/13                                                       Brasília, 07 de julho de 2013. 
 
As ASSINCRAs E ASSERAs 
 

DIA 11 É DIA DE MOBILIZAÇÃO 
 
Em mais uma atividade de nossa campanha salarial 2013, a CNASI orienta a todas as 

ASSINCRAs e ASSERAs que o dia 11 seja transformada em um dia luta da categoria. Com 
paralisações nos locais de trabalho, assembleias, reuniões ampliadas com trabalhadores de 
outros órgãos, etc. Toda e qualquer atividade que consigamos fazer nos locais de trabalho e/ou 
fora dele para debater e reafirmar nossa pauta, mantendo o pavio acesso.  
Sabemos a dificuldade de mobilização que estamos enfrentando face ao acordo assinado e ao 
desânimo de muitos. Porém também temos claro a necessidade de mantermos de pé nossas 
bandeiras e nossa luta ! 
 
Nossa pauta principal é: 

 Reabertura das negociações 

 Anulação da Reforma da Previdência 2003 

 Saúde do servidor 

 Pela efetivação das GQs, RTs e gratificações de localidade  
 
As ruas tem nos mostrado a cada dia que é na luta e na marra que arrancamos vitórias ! Se a PEC 37 
caiu tá na hora da reforma da previdência ser anulada ! 
 
Aproveitando a oportunidade, encaminhamos pauta sugerida pela CONDSEF: 
 
Reivindicações e bandeiras ¨C Como pautas importantes que devem ser priorizadas, o fórum debateu e 
elegeu alguns pontos que devem ser levados como bandeira nas atividades propostas. O reajuste 
considerando a inflação mais o PIB (Produto Interno Bruto), paridade entre ativos e aposentados, 
anulação da reforma da previdência aprovada em 2003 com auxílio da compra de votos, defesa do 
direito de greve e negociação coletiva, entre outras, sempre reiterando eixos globais como mais verbas 
para saúde e educação públicas e em defesa dos serviços públicos, contra as privatizações (EBSERH, 
FUNPRESP, PPP, Leilões do Petróleo, Código Mineral, Estádios e contra o PLP-092/09). 

 
saudações classistas,·. 

 
 
 


