
UMA NOVA DIREÇÃO PARA ENFRENTAR NOVOS DESAFIOS 

Esta eleição para o ANDES-SN não é uma eleição qualquer. Ela irá eleger a 

diretoria que enfrentará os maiores ataques que a educação, a ciência, a tecnologia e a 

democracia têm sofrido. Por isso, não basta repetir o de sempre, é preciso RENOVAR 

nosso sindicato. 

É preciso RENOVAR porque não podemos ficar satisfeitos em participar de um 

fórum que reúne apenas as entidades que a atual diretoria classifica como “classistas”, 

virando as costas para o Fórum Nacional Popular de Educação, que reúne 54 entidades 

deste setor, com a única exceção do ANDES-SN. Defendemos a unidade, na prática, em 

torno de quem luta pela educação! 

É preciso RENOVAR porque não vamos conseguir derrotar a Reforma 

Administrativa, que ameaça nossa carreira e o futuro do serviço público de qualidade, 

sem tornar nosso sindicato um espaço aberto para cada colega que queira participar. 

Defendemos um sindicato voltado para o conjunto da categoria docente! 

É preciso RENOVAR porque precisamos garantir a autonomia e a democracia 

nas universidades federais, estaduais e municipais, nos IFs e CEFETs e isso será 

possível apenas com uma direção que defenda a autonomia e a independência, mas que 

não se negue ao diálogo com as forças vivas da comunidade acadêmica. Defendemos 

que reitor eleito é reitor empossado e não tergiversaremos na defesa da posse dos 

reitores ou reitoras mais votados(as) nas consultas e processos eletivos! 

Enfim, é preciso RENOVAR para termos um ANDES-SN que priorize a luta 

pela nossa carreira, pelos nossos salários e pelo financiamento público do ensino, da 

pesquisa e da extensão. A luta sindical deve dialogar com o nosso cotidiano de 

profissionais que dão aulas, pesquisam, publicam, orientam e fazem extensão. Sabemos 

da importância de nossa profissão para a sociedade brasileira. Somos docentes e 

queremos o ANDES-SN de volta para o conjunto da categoria! 
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