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 A ADUFOP recebeu, na manhã de quarta-
f e i r a ( 0 4 ) ,  a  R e u n i ã o  d o  C o n s e l h o  d e 
Representantes.  A pauta foi :  Análise de 
conjuntura; apresentação de balancetes com 
prestação de contas da ADUFOP ano 2019; 
Designação pelo Conselho de Representantes da 
Comissão Eleitoral para eleições ADUFOP, biênio 
2020/2022.
 Compareceram os conselheiros professora 
Cláudia Antônia Alcântara do Amaral, professor 
Gilmar Pereira de Souza, professor Hernani Mota 
de Lima, professor Maurício Xavier Coutrim, 
professor Marlon Garcia da Silva e professor 
Rodrigo da Cunha Nogueira. Pela diretoria 
participaram o professor André Mayer, Presidente 

da entidade e a professora Kathiuça Bertollo, 1ª 
tesoureira.
 Foi apresentado o balancete analítico do 
ano de 2019, com a presença de representantes 
da  C TB Contabi l idade.  Os  conselhei ros 
analisaram e aprovaram, por unanimidade, a  
prestação de contas de 2019. Os livros  contábeis 
estão disponíveis na sede da entidade e os 
balancetes analíticos e patrimoniais podem ser 
visualizados no site da ADUFOP, na aba 
‘’Prestação de Contas’’. 
 Durante a análise de conjuntura, o 
professor André Mayer, pontuou o panorama da 
educação, das universidades e os ataques 
direcionados a estes âmbitos. Em seguida, a 
professora Kathiuça Bertollo apresentou um 
panorama geral do 39º Congresso do ANDES-SN e 
da participação da delegação da ADUFOP. Além 
disso, exibiu o calendário de lutas aprovado na 
plenário do Congresso (disponível no site da 
ADUFOP). 
 F o r a m  a p r o v a d o s  t a m b é m ,  p o r 
unanimidade, os nomes dos professores 
Fernando ABCÊ, Paulo Ernesto Antonelli , 
Saturnino José de Souza, Ricardo Augusto Silveira 
Orlando e Alissandra  Nazareth de Carvalho para 
composição da Comissão Eleitoral das eleições 
para Diretoria e Conselho de Representantes da 
ADUFOP - Biênio 2020-2022.

assembleia

Assembleia Geral na próxima quinta-feira. 
Par�icipem!

NACIONAL

 A Diretoria da ADUFOP convoca os 
docentes para Assembleia Geral, dia 12 de março, 
quinta-feira, às 17h, no auditório do DEGEO, 
campus Ouro Preto.
     Os principais assuntos a serem discutidos serão 
a adesão à Greve Nacional da Educação em 18 de 
Março e a construção da Greve da Categoria 
Docente.
     Dia 18 de Março é dia de Greve Nacional da 
Educação e a posição da ADUFOP é contra o 
desmonte da educação pública, gratuita e de 
qualidade.
 É de extrema importância a participação de 
todos os docentes. As universidades federais e a 
categoria docente estão em risco: cortes 
orçamentár ios,  ameaça de pr ivatização, 
perseguição ao pensamento crítico, nomeações 
autoritárias de reitores… Participe da Assembleia 
Geral ADUFOP e ajude a construir um movimento 
forte e coletivo de resistência.

INFORMES

 No dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, as mulheres da região vão ocupar as ruas 
de Ouro Preto em um ato em defesa das suas 
vidas, dos seus direitos, por justiça a Marielle 
Franco, Ingryd Cristina e tantas outras vítimas de 
feminicídio. A programação terá início às 9h, na 
Praça Tiradentes e terminará com um ato às 
10h30. O ato está sendo organizado pelas  Marias 
das Minas, que conta com a participação da 
ADUFOP, outras entidades e coletivos e 
ouropretanas e marianenses de luta. 
 Um dos objetivos é dizer não NÃO ao 
governo Bolsonaro que legitima o ódio contra as 
mulheres, negros, indígenas e LGBTQ+ e todas as 
suas reformas que atacam os direitos do povo 
trabalhador. Além disso, lutar pela vida das 
mulheres e contra a exploração capitalista que as 
oprime enquanto mulheres, trabalhadoras, 
negras e mães. 

 É por isso que, em mais um ano, as Marias 
das Minas convocam todas as mulheres da região 
a se unirem nas ruas neste dia de luta.

Trajeto do 8 de Março:
Praça Tiradentes - Ouro Preto
9h -  Concentração 
10h30 – 11h - Saída do ato com trajeto pela Rua 
Direita, Rua São José, �nalizando no Largo da 
Alegria com atividade cultural

D I A  I N T E R N A C I O N A L  D A  M U L H E R 
TRABALHADORA:
BASTA DE FEMINICÍDIO! 
EM FAVOR DAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS!
POR UM NOVO MODELO DE MINERAÇÃO!

luta

Dia Internacional da Mulher em Ouro Preto: pela 
vida das mulheres

A secretaria da ADUFOP encaminhou, por email, os comprovantes das mensalidades do plano de 
saúde (ano base 2019) para �ns de declaração do imposto de renda e comprovação no sistema 
Minha UFOP/APB/UFOP. 
Caso não tenha recebido, encaminhe um e-mail para planodesaude@adufop.org.br
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O Conselho de Representantes reuni-se em 4 de março - Larissa Lana/ADUFOP
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