
Por que votar nas eleições para a 
diretoria do ANDES-SN?

A construção do ANDES-SN se deu no bojo da luta contra 
a ditadura militar e pelas liberdades democráticas e sua 
fundação, ainda como Associação dos Docentes do Ensino 
Superior, em 1981. Consolidou-se como instrumento 
de organização e de luta da categoria docente pela 
democratização das universidades, por melhores salários 
e condições de trabalho, pelo financiamento adequado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia.

O ANDES-SN foi fundamental na construção de um 
projeto de ensino superior público, gratuito, de qualidade 
e socialmente referenciado. Uniu-se a diversos setores 
da sociedade na defesa dos serviços públicos e se opôs 
aos ataques aos direitos sociais e às sucessivas reformas 
da previdência. Articulou a pauta da educação pública 
e da classe trabalhadora com as lutas antirracista, 
antimachista, anticapacitista e antiLGBTfóbica, além 
de apoiar a luta dos povos originários, ribeirinhos, 
quilombolas e periféricos.

Na atual conjuntura onde prevalecem o autoritarismo, o 
obscurantismo, o aprofundamento do ataque aos serviços 
públicos e aos direitos sociais e o completo descaso para 
com a Educação, o sindicato nacional torna-se ainda mais 
essencial e precisa ser fortalecido.

Por que votar na Chapa 1?
Para essa eleição há duas chapas concorrendo e o que 

está em disputa é a própria concepção de sindicato.

A Chapa 1 tem compromisso explícito com a 
perspectiva de sindicato autônomo e independente das 
administrações universitárias, dos partidos políticos 
e dos governos. Essa perspectiva é fundamental para 
que o sindicato possa continuar cumprindo seu papel 
de representação da categoria a partir de propostas 
construídas e decididas pelas suas bases nas instâncias de 
deliberação do sindicato. 

As trajetórias dos colegas Osvaldo Coggiola (FFLCH), 
Michele Schultz (EACH) e César Minto (FE), candidatos 
pela Chapa 1, juntamente com outros colegas, para a 
regional São Paulo, reafirmam o compromisso com essa 
perspectiva.

Como pontos programáticos da chapa 1 
destacamos:

a defesa das condições de trabalho, dos salários e 
dos direitos de toda(o)s docentes;

o compromisso com um sindicato que não separa as 
lutas econômicas das lutas contra as opressões;

a defesa da liberdade de ensinar e aprender e da 
autonomia universitária;

a defesa da ciência e tecnologia públicas e das 
instituições públicas;

o fortalecimento das Instituições de Ensino Superior;

o compromisso irrestrito com a democracia e com as 
instâncias deliberativas de nosso Sindicato Nacional;

a construção da unidade na luta e da greve da 
educação rumo à greve geral para lutar por nossos 
direitos e por nossas vidas;

a continuidade da contribuição para o processo 
de reorganização da classe trabalhadora, com 
um perspectiva classista e anti-imperialista para 
enfrentar a crise estrutural do capital e derrotar o 
atual governo Bolsonaro;

Combater o protofascismo e resgatar a memória 
histórica e a verdade sobre a ditadura empresarial-
militar e seus efeitos na atualidade;

Avançar na incorporação da pauta socioambiental e 
de outra política de desenvolvimento no interior do 
movimento docente.

O programa, a composição completa e diversos outros 
materiais da Chapa 1 podem ser encontrados no endereço 
www.chapa1unidadeparalutar.com. 
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De 3 a 6 de novembro, vote na Chapa 1  

Manifesto de colegas da USP que 

apoiam a Chapa 1 para o ANDES-SN



Adrian Pablo Fanjul
professor da FFLCH

Adriana Marcondes Machado
professora do IP

Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile
professora da EACH

Ana Luiza Jesus da Costa
professora da FE

André Felipe Simões
professor da EACH

Andrea Lucchesi
professora da EACH

Andrea Viude Castanho
professora da EACH

Ângela Maria M. de Lima Hutchison
professora da EACH

Annie Schmaltz Hsiou
professora da FFCLRP

Beatriz Helena Fonseca F. Pires 
professora da EACH

Bibiana Graeff 
professora da EACH

Carmen Sylvia Vidigal Moraes
professora da FE

Chico Miraglia
professor do IME

Ciro Teixeira Correia
professor aposentado do IGc

Claudia Regina Passarelli
professora do IGc

Claudio Alvarenga de Oliveira
professor da FMVZ

Daciberg Lima Gonçalves
professor aposentado do IME

Daniel Nojeira Cara
professor da FE

Denise de La Corte Bacci
professora do IGc

Diósnio Machado Neto
professor da EACH

Dominique Mouette
professora da EACH

Edilson Pizzato
professor do IGc

Eliane Del Lama
professora do IGc

Elizabete Franco Cruz 
professora da EACH

Eunice Almeida da Silva
professora da EACH

Evandro de Carvalho Lobão
professor da FE

Flávia Noronha Dutra Ribeiro
professora da EACH

Gerardo Kuntschik
professor da EACH

Gisele da Silva Craveiro
professora da EACH

Helder Garmes
professor da FFLCH

Henrique Carneiro
professor da FFLCH

Humberto Miguel Garay Malpartida
professor da EACH

Ivã Gurgel
professor do IF

Ivan Ramos Estevão
professor da EACH

João Zanetic 
professor aposentado do IF

Jorge Luiz Souto Maior
professor da FD

Leny Sato
professora aposentada do IP

Lighia Matsushigue 
professora aposentada do IF

Lisete Regina Gomes Arelaro 
professora aposentada da FE

Lucelene Martins 
professora do IGc

Lucília Daruiz Borsari 
professora aposentada do IME

Luís Guilherme Galeão Silva
professor do IP

Luiz Renato Martins 
professor da ECA

Luiz Silveira Menna Barreto 
professor aposentado da EACH

Marcelo Ventura Freire 
professor da EACH

Marcelo Zaiat 
professor da EESC

Marcia Regina Car 
professora aposentada da EE

Marcio Moretto 
professor da EACH

Marco Antonio Bettine de Almeida
professor da EACH

Marcos Bernardino de Carvalho
professor da EACH

Marcos Nascimento Magalhães
professor do IME

Maria da Gloria Motta Garcia
professora do IGc

Maria de Fátima Simões Francisco
professora da FE

Maria Isabel Ramalho Martins
professora aposentada do IME

Marie Claire Sekkel
professora do IP

Mario da Costa Campos 
professor do IGc

Marta Inez Medeiros Marques
professora da FFLCH

Nuria Hanglei Cacete
professora da FE

Otaviano Helene
professor aposentado do IF

Primavera Borelli 
professora da FCF

Renato Moraes 
professor do IGc

Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco
professor da EACH

Ricardo Uvinha
professor da EACH

Rosângela Sarteschi
professora da FFLCH

Rubens Barbosa de Camargo
professor da FE

Sandra Maria Sawaia
professora da FE

Sean Purdy
professor da FFLCH

Sidnei Raimundo
professor da EACH

Silvio Roberto Farias Vlach
professor do IGc

Suzana Salem
professora do IF

Tibor Rabóczkay
professor aposentado do IQ

Eu apoio!

/ANDESUnidadeParaLutar @andes.chapa1 CHAPA 1 - Unidade para Lutar

www.chapa1unidadeparalutar.com


