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 No dia 22 de março, data estabelecida por 
centrais sindicais como “Dia Nacional de Luta e 
Mobilização em Defesa da Previdência, as três 
entidades farão uma pan�etagem em Ouro Preto 
para iniciar o enfrentamento contra a reforma.   

 A Frente em Defesa das Instituições de 
Ensino Superior (IES) Públicas foi lançada em 
dezembro e segue orientações do ANDES-SN, 
FASUBRA e SINASEFE Nacional. O intuito da Frente 
é criar um núcleo entre as três entidades.

 Um dos encaminhados tirados foi organiza-
ção de um Seminário para os docentes e técnicos-
administrativos da UFOP e do IFMG com explica-
ções acerca da Reforma da Previdência. A data e 
local ainda não foram de�nidos mas a previsão é 
para o início do mês de abril. 

 O presidente da ADUFOP, André Mayer, o 
presidente do ASSUFOP, Sérgio Neves, o coorde-
nador  gera l  do  S INASEFE IFMG,  G abr ie l 
Levenhagen e o assessor jurídico da ADUFOP e do 
SINASEFE IFMG, Guido Coutinho, se reuniram 
ontem (13), na ADUFOP, para rearticular a Frente 
em Defesa das Instituições de Ensino Superior (IES) 
Públicas.

 A Frente também discutiu ações contra a 
Medida Provisória 873 que ataca diretamente os 
sindicatos de luta no país. A medida do governo de 
Bolsonaro pretende sufocar �nanceiramente as 
entidades sindicais alterando os critérios de 
cobrança e recebimento de contribuições. 

  Os principais pontos discutidos entre os 
representantes das entidades foram a Reforma da 
Previdência, a mobilização do dia 22 de março e a 
Medida Provisória 873/19 que ataca diretamente 
os sindicatos. 

Frente UFOP e IFMG ar�icula ações contra a 
Reforma da Previdência para o dia 22 de março 

luta

nacional

STF adia análise da liminar contra a MP 873/2019 

 O ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luis Fux não concedeu liminar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI 6098) impetrada 
pela a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
contra a MP 873/2019.

 A medida altera artigos da CLT e do Regime 
Jurídico Único dos servidores federais, impedindo 
o desconto em folha de pagamento da contribui-
ção sindical, representando um ataque à classe 
trabalhadora, por ferir a Constituição Federal e por 
atacar a autonomia dos sindicatos.

 ANDES-SN e ADUFOP estudam medidas 
judiciais para solução do caso.

 No dia 01 de março, Jair Bolsonaro, em mais 
um ato autoritário e sem dialogar com as entida-
des de classe do funcionalismo público e demais 
entidades sindicais, editou a MP 873/19 alterando 
as regras para a arrecadação da sindicalização 
voluntária dos(as) trabalhadores(as) sindicaliza-
dos(as). 

 A Medida Provisória adotada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro produz efeitos imediatos, mas 
depende de aprovação Congresso Nacional para 
transformação em lei.  

En�idades ar�iculam ações para o dia 22 de março, dia de mobilização e 
luta contra a reforma da Previdência - Larissa Lana/ADUFOP

Orientação da ADUFOP sobre a adesão ao Regime de 
Previdência Complementar 

Ato de 8 de março em Ouro Preto homenageou a vereadora Marielle 
Franco - Larissa Lana/ADUFOP

categoria 

 Os(as) docentes que ingressaram na UFOP 
anteriormente a esta data e principalmente apo-
sentados não devem fazer a adesão uma vez que 

a FUNPRESP-EXE funciona como uma espécie de 
“Previdência Privada”, não havendo segurança de 
que as contribuições realizadas pelos servidores 
serão revertidas em benefícios futuros, tal qual 
acontece nos planos de previdência das 
Instituições Bancárias.
 Para(os) professoras(es) que ingressaram 
após esta data, bem como para maiores esclareci-
mentos, acerca do email do Ministério da 
Economia, a sugestão é que encaminhem os 
questionamentos para a assessoria jurídica da 
ADUFOP no email: juridico@adufop.org.br

 Desta forma, esclarecemos que se trata de 
tentativa ardilosa do Governo Federal de conse-
guir adesões ao FUNPRESP-EXE, regime de previ-
dência complementar  cr iado a par t ir  de 
04/02/2013.

 Vários(as) docentes receberam email do 
Ministério da Economia informando sobre um 
suposto prazo para adesão ao Regime de 
Previdência Complementar.
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Política de formação sindical.

Participem! Con�ram os Gts:

Grupos de Trabalho

Carreira; 

A ADUFOP está rearticulando seus Grupos de Trabalhos (Gts). Os interessados em integrar algum dos 
GTs devem enviar o seu nome e do grupo que deseja integrar para: comunicacao@adufop.org.br

Política Educacional;
Política de classe, Questões Étnico-raciais, Gênero e Diversidade Sexual; 

luta

Morte de Marielle Franco e Anderson Gomes  
completa um ano ainda sem respostas 

 

 Na última sexta-feira (8), mulheres foram às 
ruas para defender seus direitos em cidades de 
todo Brasil e cobraram respostas sobre a morte da 
vereadora Marielle. Em Ouro Preto, o ato teve início 
às 16h30 na Praça Tiradentes e seguiu até a 
Prefeitura. A marcha foi convocada por movimen-
tos, coletivos, entidades da região e ouropretana-
nas de luta. A mobilização ecoou por justiça à 
Marielle Franco, contra os ataques do governo 
Bolsonaro, contra a Reforma da Previdência, pelos 
direitos das mulheres e homenageou mulheres 
atingidas por barragens, a ouropretana E�gênia 
Carabina, entre outras. O �m do ato foi marcado 
por um jogral em repúdio aos crimes da minera-
ção. 

 Ouro Preto terá uma homenagem na Praça 
Tiradentes, simbolizando dia de luto e luta por 
Marielle, às 18h30.  Às 19h, acontece a intervenção 
‘’Marielle Vive! Quem mandou matar Marielle?’’ no 
Acampamento de Vigília da Ocupação Chico Rei, 
em frente à Prefeitura. Em Mariana, a manifestação 
“Marielle Vive” tem início às 16h, no Terminal 
Turístico. 

*Com informações Brasil de Fato 

 Dezenas de capitais brasileiras já realizaram 
manifestações ao longo da semana. Em Belo 
Horizonte, a UFMG organiza a semana Marielle 
Franco. Também na capital mineira, acontece o ato 
“Marielle Vive! Um ano de Saudade e Lutas!” na  
Praça Sete De Setembro, a partir de 17h30.

 Quem mandou matar Marielle? A pergunta 
segue sem resposta, um ano após a execução da 
vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista 
Anderson Gomes em 14 de março de 2018, no Rio 
de Janeiro.  Apesar da prisão do policial reformado 
Ronnie Lessa e do ex- policial militar Élcio Vieira de 
Queiroz no último dia 12, o mandante do crime 
ainda é desconhecido.
 Para cobrar respostas sobre o caso e justiça 
para milhares de crimes que ocorrem nas periferi-
as, principalmente contra negros e pobres, serão 
realizados atos políticos em diversos países. 
Referência na defesa dos direitos dessa população, 
Marielle se de�nia nas redes sociais como "Mulher 
negra, cria da Maré e defensora dos Direitos 
Humanos". 


