
EDITORIAL

02                                                                                         Publicação da Seção Sindical dos Docentes da UFSM / ANDES

EXPEDIENTE

PONTO A PONTO

Clauber

Desde março de 2007, o Sindicato Nacional dos 

Docentes está filiado à Coordenação de Lutas (Conlutas). 

A decisão foi tomada no Congresso de Campina Grande 

(PB). E, no início do mês de julho passado, ocorreu o 1º 

Congresso da Conlutas em Belo Horizonte (MG). Um dos 

pontos aprovados no encontro, que interessa diretamente 

ao ANDES, é a decisão de priorizar a reativação da 

Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores 

Federais (CNESF).

Tão importantes em meados da década de 80 e 90, 

quando havia uma unidade do funcionalismo público 

contra o projeto neoliberal que era implantado no país, a 

partir da ascensão de Lula, e a postura submissa da 

Central Única dos Trabalhadores, a CNESF foi boicotada. 

O que se pretende agora é reativar e fortalecer essa 

instância de debate e deliberação que representa os 

servidores da União.

O momento é fundamental para estabelecer a unidade 

desse segmento, pois há uma disputa que se trava no 

interior do Movimento Docente. De um lado, o Fórum de 

Professores (PROIFES), entidade paralela que negociou 

um reajuste com o governo à revelia da maioria da 

categoria e, de outro, o fato de que o governo, através do 

Ministério do Trabalho, colocou o ANDES contra a parede 

em função da alegada ilegalidade no registro sindical da 

entidade.

A luta, portanto, precisa ser empreendida de uma forma 

coesa. Há uma série de outros temas que estão na ordem do 

dia e necessitam de um posicionamento firme dos 

sindicatos que representam o funcionalismo. Uma das 

polêmicas que não pode ser esquecida é a da criação das 

fundações estatais de direito privado, cujo significado na 

prática é de privatização interna. A regulamentação do 

direito de greve, cerceando os servidores públicos, é outro 

aspecto que merecerá ação das categorias envolvidas. 

Portanto, o cenário é de fortes embates, pois muitos 

direitos encontram-se ameaçados, até mesmo o de 

existência do próprio sindicato nacional docente. E, para 

se contrapor à máquina daqueles que não desejam ver 

sindicatos combativos se opondo aos seus interesses, 

somente com muita união e coesão.
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No último dia 4 de agosto, os professores Ciro Correia, Solange Bretas e o assessor jurídico 
Cláudio Santos, estiveram reunidos com o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, e assessores 
técnicos do ministério. O tema tratado foi a ameaça ao registro sindical do ANDES-SN. Durante 
o encontro, tanto o Ministro quanto seus assessores insistiram em que, uma vez criada a situação 
judicial em curso, em decorrência da suspensão do registro em dezembro de 2003, só poderia 
haver solução administrativa com um acordo do ANDES-SN com as entidades que contestam 
sua representação no setor das particulares. Caso haja este acordo e, não havendo outra entidade 
sindical com registro no setor público, o registro do ANDES-SN seria concedido conforme 
reiterou a Coordenadora-Geral do Registro Sindical. 

O vice-presidente da Regional RS do 

ANDES-SN, professor Fernando 

Molinos Pires, convocou os dirigentes 

das seções sindicais para o Encontro 

Regional pós-53º CONAD nos dias 15 e 

16 de agosto, em Porto Alegre. O evento 

inicia na noite de sexta, 15, com o debate 

“Liberdade e Organização Sindical no 

Brasil: Aspectos Jurídicos e Políticos”. 

Deverão estar presentes o presidente do 

ANDES, Ciro Correia, e o diretor da 

Conlutas, José Maria de Almeida. Na 

manhã de sábado, 16, a pauta inclui 

informes das Seções Sindicais e da 

Diretoria, e análise e encaminhamentos 

referentes às deliberações do 53º 

CONAD. Na tarde de sábado, os temas 

abordados serão a discussão do temário  

do III Congresso Extraordinário do 

ANDES – SN para o período de 19 a 21 

de setembro de 2008, a realizar-se em 

Brasília- DF , com o tema central: Orga-

nização Sindical e Defesa do ANDES- 

SN. O encontro da Regional RS encerra 

com a “preparação da agenda política da 

Regional e encaminhamentos”.

Revista do ANDES Regional RS

Registro sindical

Momento é de união

Durante o 53º CONAD, ocorrido de 26 a 29 de 
junho, em Palmas (TO), foi lançada a edição nº 42 
da revista do ANDES (junho de 2008), a 
“Universidade e Sociedade” (foto acima). Na 
capa da publicação, o destaque é para temas como 
“Avaliação da educação superior: finalidades e 
controvérsias”; “Política de ciência e tecnologia e 
o financiamento da pesquisa no Brasil”; 
“Monocultivos de cana-de-açúcar ou dos desertos 
verdes ao ouro branco”; “Licenciamento 
automático: o caso das usinas do rio Madeira”; 
“Dívida Pública: o centro dos problemas 
nacionais”; “Democracia, emancipação e o 
sistema do capital”. Mais informações para a 
aquisição da revista, o contato é pelo e-mail: 
secretaria@andes.org.br 
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