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 A cidade de São Paulo (SP) recebeu, ontem 
(20), na Praça da Sé, às 10h, a Assembleia Nacional 
da Classe Trabalhadora. A atividade foi convocada 
pelas centrais sindicais e teve como objetivo 
organizar a luta contra a Reforma da Previdência 
que foi apresentada pelo Governo Federal no 
mesmo dia. Foram realizadas também atividades 
nos estados, confgurando a primeira grande 
mobilização uni�cadaem 2019 contra os ataques 
do governo Bolsonaro.

 O Manifesto antecipa que será de�nidoum 
Dia Nacional de Lutas e Mobilizações em Defesa 
das Aposentadorias e da Previdência. A�ma que 
os dias 8 de março - Dia Internacional da Mulher e 
1º de maio - Dia Internacional do Trabalhador 

serão datas de mobilizações uni�cadascontra a 
reforma. 

 A Assembleia Nacional da Classe 
Trabalhadora lançou o Manifesto Uni�cado das 
Centrais Sindicais contra a Reforma da 
Previdência. O documento marca o início de um 
processo de mobilização nacional, com atos públi-
cos e protestos. Propõe também uma campanha 
de conscientização da população sobre a gravida-
de da proposta. 

 As centrais sindicais se reúnem novamente 
na terça-feira, 26 de março, para avançar na cons-
trução do calendário de lutas.

Com informações ANDES-SN / CSP-Conlutas

Assembleia Geral da Classe Trabalhadora  organiza lutas contra a 
Reforma da Previdência
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ANDES-SN completa 38 anos de lutas e conquistas 

Fonte: ANDES-SN

 Durante toda sua história, o ANDES-SN lutou 
em defesa da educação pública e contra a precari-
zação do trabalho docente. Teve participação ativa 
nas lutas pela redemocratização do país no início 
da década de 80 (Diretas Já!), anistia aos presos e 
exilados políticos e pela Constituinte 1986/88. No 
processo da Constituinte, o Sindicato Nacional foi 
um dos protagonistas da luta que garantiu a gratu-
idade da educação pública na Carta Magna.

 O ANDES-SN completou 38 anos nesta 
terça-feira (19). A Associação Nacional dos 
Docentes de Ensino Superior foi fundada na cida-
de de Campinas (SP), em 19 de fevereiro de 1981.  
O nascimento do ANDES-SN em 1981 – na forma 
inicial de associação nacional, pois a legislação 
vedava a organização de sindicatos de servidores 
públicos – se deu através da resistência travada 
dentro das universidades por docentes, estudan-
tes e técnico-administrativos. Sete anos depois, 
em 26 de novembro de 1988, após a promulgação 
da Constituição Federal, a ANDES passou a ser 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior (o ANDES-SN).

 O ANDES-SN também foi um dos pioneiros 
no rompimento com a estrutura sindical autoritá-
ria implantada no Brasil desde os anos 1930. Todas 
as decisões são deliberadas pela base, que elege 
democraticamente todos os dirigentes. O 
Sindicato Nacional é mantido pela contribuição 
voluntária de seus sindicalizados, sem receber 
imposto sindical.

 Apresentou propostas para a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e, 
posteriormente, no �nalda década de 90, ajudou a 
elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE) da 
Sociedade Brasileira. Ainda na década de 90, o 
ANDES-SN teve papel de destaque na luta contra 
as privatizações neoliberais, tanto na educação 
quanto em outras áreas.

 Nos últimos anos, o ANDES-SN tem se empe-
nhado em combater todos os ataques aos direitos 
dos trabalhadores, das mulheres, da população 
LGBTT, dos indígenas e dos negros. O Sindicato 
Nacional tem atuado para construir uma ampla 
unidade em defesa das liberdades democráticas e 
em defesa da educação pública. O ANDES-SN 
também tem lutado contra as políticas privatistas 
e repressivas do governo de Jair Bolsonaro.
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ADUFOP par�icipa da construção da Greve Internacional das 
Mulheres em Ouro Preto

 

 
 Em Ouro Preto, a ADUFOP participa da 
construção da Greve Internacional das Mulheres 
no dia 8 de Março juntamente com outros movi-

mentos, coletivos, entidades da região e ouropre-
tanas de luta. O ato será na Praça Tiradentes (Ouro 
Preto), às 16h30. O mote principal é: BASTA DE 
FEMINICÍDIO! NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA! 
POR UM NOVO MODELO DE MINERAÇÃO!

 

 Neste dia as mulheres da região param para 
denunciar as diversas formas de opressão que as 
atingem enquanto classe trabalhadora composta 
por mães, camponesas, estudantes, negras, indí-
genas, lésbicas, bissexuais, trans e atingidas pela 
mineração. As mulheres representam mais da 
metade da população e cerca de 70% da popula-
ção que vive em situação de pobreza no mundo. 
São elas também que ocupam os postos de traba-
lho mais precarizados e mal remunerados. 
 A ADUFOP convida todos a estarem nas ruas 
lutando junto às mulheres no próximo 8 de março. 


