
PARTICIPAÇÃO DA ADUFERPE NO 7º CONAD EXTRAORDINÁRIO 

 

TEMA: CONTRIBUIÇÕES DO ANDES-SN PARA O 2º CONGRESSO DA CSP-

CONLUTAS 

LOCAL: IMPERIAL HOTEL,  BRASÍLIA-DF 

PERÍODO: 2 e 3.05.2015 

O CONAD contou com a participação de 42 Seções Sindicais, 40 delegados, 64 

observadores e 34 diretores do ANDES-SN. 

RELATÓRIO DOS REPRESENTANTES DA ADUFERPE: LEVY PAES BARRETO-

Recife (Delegado), Nilson Pereira de Carvalho-UAG (Observador) e Antônio Henrique 

Cardoso do Nascimento- UAST (Observador) 

FORMA DE ESCOLHA: ELEITOS EM ASSEMBLÉIA GERAL DA ADUFERPE-

SEÇÃO SINDICAL. 

 

A Plenária de Instalação, dia 02 de maio, foi iniciada com a proposta de inclusão do 

tema Atualização da Conjuntura, com duração de duas horas.  Os oradores trataram de 

temas relativos aos ataques aos trabalhadores, como as MP 664 (direitos previdenciários 

e 665 (pensão por morte), PLC 30/2015 (terceirizações), assim como aos ataques à 

dedicação exclusiva e ao RJU, expressos na contratação de docentes via Organizações 

Sociais (O.S.). Além disso, foram feitas duras críticas à tentativa do Ministério do 

Trabalho e Emprego de conceder o Registro Sindical ao PROIFES (Sindicato chapa 

branca criado nos porões do MEC). A necessidade da unidade com todos que querem 

lutar contra tais medidas foi mencionada, e a importância da construção da greve geral 

para barrar tais ações do Governo Dilma (PT, PC do B e PMDB). 

A atividade seguinte do dia 02 de maio, foi a realização de grupos mistos do tema 

único, foram montados três grupos mistos, que discutiram os Textos Resolução (TR) do 

CONAD, e as propostas aprovadas por maioria simples ou que obtiveram 30% dos 

votos em pelo menos um grupo misto foram consolidadas em um relatório que foi tema 

de apreciação da Plenária do Tema realizada no dia 03 de maio. 

Na Plenária do Tema realizada no dia 03 de maio foram aprovadas as seguintes 

resoluções: 

PLANO DE LUTAS/AÇÃO: 

1. Intensificar ações e políticas unitárias com outras entidades e movimentos 

classistas, como polos aglutinadores dos setores combativos para organização de 

lutas, tal como vem sendo consolidada no Espaço de Unidade de Ação. 



2. Buscar a mais ampla unidade na luta em defesa do emprego, contra o ajuste 

fiscal e os ataques aos direitos dos trabalhadores, as terceirizações e toda sorte 

de precarização do trabalho, na perspectiva da construção de um programa 

classista anticrise e de emancipação. 

3. Reforçar a articulação com outras entidades sindicais e demais movimentos 

sociais do campo classista, pela reorganização da classe trabalhadora, numa 

orientação de luta anticapitalista. 

4. Defender a liberdade e autonomia sindical (nos termos da Convenção 87 da 

OIT), contra a estrutura sindical verticalizada e de Estado, sustentada na 

unicidade, imposto e investidura sindical. 

5. Realizar campanha nacional pela ratificação, por parte do Governo brasileiro, da 

Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e a revogação 

dos dispositivos que impõem a unicidade sindical. Incluir nessa campanha a 

defesa da liberdade e autonomia sindical, denunciando as ações do Estado 

brasileiro, particularmente do M T E, de ataque ao sindicalismo classista,a 

exemplo do que vem ocorrendo com o ANDES-SN. 

6. Denunciar a crescente mercantilização da educação, intensificação e 

precarização do trabalho dos profissionais da educação, que admite a destinação 

de recursos públicos para a iniciativa privada, como investimento em educação 

pública, que estão presentes no PNE (2014-2024). 

7. Envidar esforços para a criação e fortalecimento dos comitês estaduais em 

defesa da escola pública junto aos demais setores que defendem a educação 

pública. 

8. Contribuir para organizar Comitês Estaduais e realização, no segundo semeste 

de 2015, de Encontros Regionais Preparatórios ao II Encontro Nacional de 

Educação, envidando esforços na sua construção. 

9. Construção de um dia nacional de luta em defesa da liberdade e autonomia 

sindical nos espaços de articulação com as entidades sindicais e demais 

movimentos sociais do campo classista. 

10. Continuar defendendo o princípio da autonomia em relação a governos e 

partidos políticos. 

11. Realizar uma campana nacional de denúncia e combate ao PL 499/2013 (Lei 

Antiterrorista). 

12. Intensificar ações unitárias com as organizações sindicais e populares e as 

demais centrais na perspectiva da construção da greve geral, contra os ataques 

aos direitos da classe trabalhadora. 

 



ORGANIZAÇÃO DA CENTRAL, ESTATUTO E DIREÇÃO 

1. Manter seus princípios organizativos democráticos e horizontalizados em todas 

as instâncias deliberativas (Congresso e Coordenação), na Secretaria Executiva e 

Conselho Fiscal, em âmbito nacional, regional e/ou estadual, constituídas por 

representantes de entidades sindicais, oposições e minorias e demais 

movimentos sociais, eleitos por suas respectivas bases. 

2. Tomar como parâmetro para definição da quantidade de delegados das entidades 

sindicais, minorias e oposições sindicais, o número de sindicalizados em suas 

respectivas bases. 

3. Organizar atividades de formação, troca de experiências e apoio mútuo entre as 

oposições sindicais e as instância da Central. 

4. Desenvolver os setores de comunicação das instâncias nacional e estaduais da 

CSP, por meio de mecanismos e procedimentos de integração com os 

departamentos de imprensa/comunicação das entidades filiadas, criando 

condições para que a comunicação da Central atue como espaço de intercâmbio 

de informações entre entidades e movimentos filiados, por exemplo, recebendo, 

selecionando e distribuindo material escrito e audiovisual produzido por cada 

entidade/movimento filiado para todos os demais. 

5. Criar o Setorial de Comunicação da CSP-Conlutas, coposto por dirigentes e 

profissionais de comunicação das entidades filiadas. 

6. Elaboração de um Plano de Comunicação da CSP-Conlutas. 

7. Realização de Seminários de Comunicação regionais/estaduais, no segundo 

semestre de 2015, como preparação do Seminário Nacional de Comunicação da 

Central. 

AÇÕES INTERNAS DOS ANDES-SN 

1. Que o GTPFS realize, até o 35º Congresso do ANDES-SN, um levantamento 

acerca da participação das seções sindicais do ANDES-SN nas 

estaduais/regionais da CSP-Conlutas. 

2. Que de acordo com a decisão do 31º Congresso do ANDES-SN, as secretarias 

regionais do ANDES-SN intensifiquem sua participação, na qualidade de 

observador, nas reuniões das coordenações estaduais da CSP-Conlutas. 

 

Finalmente, na Plenária de Encerramento foi lida a Carta de Brasília e aprovadas várias 

moções de apoio às categorias que estão em luta por seus direitos, especialmente aos 

Professores Estaduais, incluindo os do Paraná, que foram duramente atacados pela PM 



daquele estado  e os de Pernambuco, que suspenderam a greve, que será retomada no 

dia 29 de maio do ano em curso. 

 

 

              Recife, 21 de maio de 2015. 

   

Levy Paes Barreto (UFRPE/Recife) 

 Nilson Pereira de Carvalho (UFRPE/UAG) 

 Antônio Henrique Cardoso do Nascimento (UFRPE/UAST) 

 

 

  


