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NOTA EM SOLIDARIEDADE AOS LUTADORES DO CPERS/SINDICATO 

 

A Seção Sindical do Andes-SN na UFRGS, seção do Andes - Sindicato Nacional Dos 

Docentes Das Instituições De Ensino Superior, manifesta sua solidariedade com os professores 

e trabalhadores da educação, ameaçados com a suspensão dos seus direitos de sócios do Centro 

dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul - Sindicato dos Trabalhadores em Educação. 

Rejane Oliveira, Neida Oliveira, Maria Norma Dumer, Régis Ethur, Andréa Ortiz, 

Maira Ávila, Marli Souza e José Antonio Severo são militantes incansáveis, de reconhecida 

atuação na luta em defesa da Educação Pública e dos direitos dos trabalhadores. Durante sua 

gestão, em parceria com o Andes e outras entidades, o Cpers/Sindicato protagonizou amplas 

mobilizações e debates no Rio Grande do Sul, que unificaram educadores, servidores 

municipais, estaduais e federais e o conjunto dos trabalhadores, em defesa dos direitos da classe 

e da Educação. 

Os educadores que hoje veem seus direitos ameaçados sempre defenderam a unidade, a 

democracia e a independência das entidades frente aos governos e aos partidos políticos. 

Reconhecemos, em especial, sua solidariedade na luta contra o divisionismo do movimento dos 

docentes do ensino superior. 

Nesta conjuntura de ataques aos trabalhadores e à Educação, é preciso mais do que 

nunca fortalecer as entidades sindicais para a resistência. A aplicação dos recursos financeiros 

é uma prerrogativa dos sócios de cada entidade, sendo inaceitável a criminalização de dirigentes 

que atuaram em conformidade com as decisões da categoria.  

Alertamos os professores e trabalhadores da educação, sócios do Cpers/Sindicato, para 

os graves riscos de uma divisão na entidade, que poderá se estender ao conjunto do movimento 

sindical gaúcho. Apelamos à diretoria e ao Conselho do Cpers/Sindicato para que reconsidere 

a proposta de suspensão dos seus ex-diretores. O que está em julgamento não são os 

procedimentos da antiga diretoria, é a capacidade do movimento sindical gaúcho construir e 

preservar instâncias unitárias, em que as diferenças sejam tratadas com respeito e democracia.  

Solidariedade entre lutadores, nenhuma concessão aos governos que nos atacam! 

Porto Alegre, 14 de novembro de 2016 
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