
Prezados/as colegas, 
 
Somos um conjunto de docentes que colocam seus nomes à apreciação de cada filiada(o) ao 
ANDES-SN para concorrer pela Chapa 1 – Unidade para Lutar. 
As eleições do ANDES-SN acontecem no meio de uma pandemia, da continuidade da política 
de austeridade fiscal e de profundos ataques aos nossos direitos e nossas liberdades. Ataques 
orquestrados por um governo de extrema direita, expressão do autoritarismo e do 
conservadorismo. 
Somos uma chapa comprometida com o enfrentamento dos problemas cotidianos da 
categoria e, ao mesmo tempo, comprometida com a luta para for fim à exploração e opressão 
existente. Por isso, em cada seção sindical, estamos na linha de frente no combate às reformas 
que tiram nossos direitos, no firme compromisso de mobilizar a categoria para ocupar as ruas 
e as redes contra qualquer ataque aos docentes, aos servidores públicos e demais 
trabalhadores. 
Nossa chapa elege como principal tarefa construir a unidade mais ampla em defesa da 
educação pública, dos serviços públicos, da autonomia de nossas universidades e das 
liberdades democráticas. 
Para cumprir essa tarefa é necessário preservar a independência e autonomia do nosso 
sindicato. Assim, independente de quem governa, seja na esfera federal, estadual ou 
municipal, continuamos sempre na luta pelos interesses da categoria. 
Representamos a continuidade e a mudança. Reivindicamos o trabalho desenvolvido pelas 
últimas diretorias e somos expressão da ação sindical da nova geração de nossas instituições 
públicas de ensino superior. 
Somos homens e mulheres que nunca abandonaram o sindicato. Daremos continuidade à 
trajetória histórica do ANDES-SN, de um sindicato classista, democrático e construído pela 
base. Somos feministas, antipatriarcais e antirracistas. 
 

Somos Chapa 1 UNIDADE PARA LUTAR 
Em defesa da educação pública e das liberdades democráticas 

Convidamos a categoria a conhecer nosso programa e a somar nessa caminhada! 
 

Siga a CHAPA 1 nas redes sociais 
FACEBOOK    INSTAGRAM    PÁGINA    YOUTUBE 

https://www.facebook.com/ANDESUnidadeParaLutar
https://www.instagram.com/andes.chapa1/
http://www.chapa1unidadeparalutar.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRO9eUibX1Lwt_8tSdbUuDQ/featured

