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VOTE UNIDADE NA LUTA!

MANIFESTO

Com determinação e disposição, a chapa 1 
Unidade na Luta concorre à direção do AN-
DES-SN, biênio 2016-2018, e assume o 
desafio de representar as professoras e os 
professores das Instituições de Ensino que 
compõem a sua base. As defesas da educa-
ção pública de qualidade e dos interesses 
da classe trabalhadora estão profundamen-
te imbricadas e são urgentes em um mo-
mento em que o país vive mais uma crise 
político-econômica que atinge diretamente 
as condições de trabalho e de vida de todas 
as trabalhadoras e os trabalhadores.

Esta conjuntura de crise requer que 
centremos nossas ações e compromissos 
na defesa incondicional de melhores condi-
ções de trabalho e de valorização do traba-
lho docente, de financiamento público para 
IEs públicas, da carreira docente, de política 
salarial e de aposentadoria pública e inte-

gral para todos com paridade para os apo-
sentados. Assim, afirma-se o compromisso 
de, respeitando as particularidades que 
compõem a categoria docente – Educação 
Básica, Técnica e Tecnológica  (EBTT) e Ma-
gistério Superior (MS) das Instituições Esta-
duais, Municipais, Federais e Particulares – , 
construir a unidade interna dos docentes da 
base do sindicato como categoria nacional.

A amplitude desta luta, que tem como 
horizonte a construção de um projeto de 
educação superior, básica, técnica e tecno-
lógica – importante mediação para a luta 
por um projeto de sociedade que supere 
o capitalismo – exige-nos fortalecer o AN-
DES-SN. Nosso sindicato, instrumento pri-
vilegiado para a construção destas lutas, 
está sob severos ataques que lhes são 
desferidos, continuamente, pelos capitais e 
seus governos, numa clara tentativa de



diminuir-lhe a potencialidade nas lutas. 
Exemplo disto manifesta-se na prolongada 
ameaça ao registro sindical do ANDES-SN.

Assim, defender este sindicato requer 
que fortaleçamos sua presença nas IEs, a 
partir dos locais de trabalho, por meio de 
suas Seções Sindicais. Para tanto, destaca-
se entre os nossos compromissos o inten-
so trabalho de base, bem como o irrestri-
to respeito às suas decisões em todas as 
instâncias organizativas do Sindicato para o 
fortalecer e reafirmar a autonomia sindical, 
a democracia interna, a organização pela 
base, a combatividade e o classismo.

É urgente que, no enfrentamento destes 
desafios, busquemos a permanente constru-
ção da unidade no campo classista no âmbi-
to da CSP-CONLUTAS, intensificando a parti-
cipação do ANDES-SN, via Seções Sindicais, 
de forma crítica e qualificada no interior da 
Central. No sentido de fortalecer a resistên-
cia frente aos ataques aos direitos das tra-
balhadoras e dos trabalhadores, nos com-
prometemos a continuar trabalhando pela 
unidade com os demais movimentos sindi-
cal, social, popular e estudantil que estão 
no campo do classismo e da combatividade.

A mercantilização da educação encon-
tra no sindicalismo combativo e autônomo 
um obstáculo à sua realização. Por esta ra-
zão, capital e governos estimulam a criação 
de entidades sindicais paraestatais e hostis 
às lutas por direitos da classe trabalhadora. 
Contra essa perspectiva, o ANDES-SN deve 
manter-se como protagonista na defesa da 
categoria e da educação pública contra as 
organizações que pretendem subordinar as 
lutas pelos direitos das trabalhadoras e dos 
trabalhadores aos interesses do capital, 
dos patrões e dos governos.

Nesse sentindo, se faz ímpar afirmar 
que o compromisso da chapa 1 Unidade na 
Luta é com os princípios e as deliberações 
construídas ao longo da história do ANDES-
-SN, em que evidenciam 35 anos de lutas 
em defesa dos direitos das trabalhadoras 
e dos trabalhadores, da valorização da car-
reira docente na perspectiva da afirmação 
da educação pública, gratuita, autônoma, 
democrática, laica e socialmente referencia-
da, a partir da luta com unidade.
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