
Nominata:

 Com combatividade e autonomia, a Chapa 1 - Andes Au-
tônomo e de Luta apresenta-se com o compromisso de de-
fender a Educação Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade 
e os direitos dos/as docentes da educação superior, básica, 
técnica e tecnológica que compõem a base da categoria.

 Vivemos tempos difíceis de ataques aos direitos dura-
mente conquistados pela classe trabalhadora, que se acir-
raram em intensidade e velocidade desde o golpe institu-
cional, jurídico e midiático de 2016. Sabemos que esses 
ataques não começaram agora. Por isso, nosso sindicato 
tem sido incansável na luta contra as Reformas da Previ-
dência desde 1998 com FHC, passando pelas de Lula, em 
2003, e de Dilma, em 2015; contra a perseguição ao An-
des-SN através da tentativa de cassar nosso registro e nas 
inúmeras greves nacionais, com destaque no último perío-
do às de 2012 e 2015, na luta contra os cortes nos orça-
mentos da Educação, Ciência e Tecnologia públicas. 
Também estamos na luta pela revogação da Emenda 
Constitucional 95 (a Lei do Teto dos gastos públicos ), 
contra a Reforma do Ensino Médio, os projetos Escola sem 
Partido, o desmonte das universidades públicas estaduais. 

 O desafio que continua colocado para nós é dar continui-
dade às lutas para barrar os projetos de desmonte da Edu-
cação Pública, Laica e Gratuita, bem como dos direitos so-
ciais. Sabemos que este processo é parte de um projeto 
burguês mais amplo, cujo objetivo é conter a tendencia a 
queda do lucro em tempos de crise estrutural do capital.  
Para tanto, impõem o avanço de políticas de austeridade 
para a classe trabalhadora, que se expressa, por exemplo, 
nas  orientações do Banco Mundial para cobrança de men-
salidades nas instituições de ensino superior públicas. 

 Esta chapa tem o compromisso de lutar em defesa da 
Educação Pública frente às tentativas de privatização, pre-
carização, terceirização e intensificação que ameaçam a 
nossa carreira, causando a desvalorização e o adoecimen-
to da categoria. Valorizar a carreira docente é defender me-
lhores condições de trabalho, política salarial que recompo-
nha nossas perdas, política de aposentadoria integral e iso
nômica e a dedicação exclusiva como parte estrutural da 
carreira e do projeto de educação que defendemos. 

 Para tanto, defendemos um sindicato, cuja força e re-
presentatividade se ancora no seu enraizamento na 
base, em sua autonomia frente a governos, partidos e 
administrações, sua luta pela base e sua representativi-
dade. Nossos princípios são a autonomia sindical, a de-
mocracia interna, a organização pela base, a combativi-
dade e o classismo. 

Nossos eixos são:

 ● A defesa dos direitos de todos/as docentes, das di-
ferentes carreiras e setores que compõem a base da 
categoria: EBTT e Magistério Superior, Instituições de 
ensino superior, básico, técnico e tecnológico, estadu-
ais, municipais e federais; 
 ● A defesa dos direitos de todos/as trabalhado-
res/as e da juventude, com quem devemos lutar de 
forma articulada;
 ● A luta por um projeto de Ciência e Tecnologia públi-
ca voltado para as necessidades da população brasilei-
ra, e que expresse nosso desejo por uma sociedade 
justa e igualitária;
 ● O combate ao assédio sexual, ao assédio moral e 
às opressões nas Universidades e seus Colégios de Apli-
cação, Institutos Federais e CEFET como tarefa deste 
sindicato;
 ● Lutar pela memória, verdade, justiça e reparação 
das vítimas de violência estatal;
 ● Lutar para que as instituições públicas de ensino 
democratizem-se e acolham mulheres, negros/as, indí-
genas, quilombolas, ciganos e filhos da classe trabalha-
dora. Ao mesmo tempo que lutamos contra o machis-
mo, o sexismo, a lgbtfobia, o capacitismo, a romafobia 
e todas as formas de opressão.
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