
Diretoria convoca para Assembleia Geral nesta quinta, dia 22 de março

A Diretoria da ADUFOP realiza nesta quinta, dia 22 de março, Assembleia Geral da 
entidade, às 9h30, no Auditório do Bloco de Sala de Aulas, Campus Ouro Preto. Na pauta 
estão informes; análise de conjuntura; Memorando PROAD nº53/2018 sobre progressão 
funcional somente com apresentação de título/diploma; aprovação da mudança de sede 
para o imóvel adquirido em 2017 (alteração regimental);  
e encaminhamentos. Participe!

Inscrições abertas para eleições ADUFOP

Estão abertas, até 12 de abril, as inscrições para chapas 
de Diretoria e Conselho de Representantes para o biênio 
2018-2020 na ADUFOP. As informações sobre o edital de 
convocação, calendário, regimento eleitoral e formulários 
para inscrições estão disponíveis no site da entidade. As 
eleições ocorrem concomitantemente às eleições para 
Diretoria do ANDES-SN, nos dias 9 e 10 de maio.

Nota de apoio à greve da educação em Minas Gerais

A Associação dos Docentes da UFOP – ADUFOP, Seção Sindical do ANDES, torna público seu 
apoio à greve da educação em Minas Gerais.

Sabemos que a greve é um instrumento legítimo da classe trabalhadora e no caso de 
Minas, expressa o descontentamento da categoria com o não cumprimento do piso salarial 
da educação; com atrasos e não reajuste dos salários; com o parcelamento do 13° salário; 
falta dinheiro para merenda, compra de materiais pedagógicos, manutenção dos prédios; há 
o sucateamento do sistema de saúde e previdência (Ipsemg).

O ataque à educação pública e gratuita é uma tendência nacional em todas as esferas. 
Além de expressar a falta de seriedade e compromisso de quem está nos governos, expressa 
a tendência em privatizar todo a educação, tornando-a nicho de acumulação de capital.

Todo apoio à greve da educação em Minas.
Todo apoio à classe trabalhadora!

Seção Sindical do ANDES-SN

Nº 158 - Ouro Preto, 16 de março de 2018

www.facebook.com/adufop
@adufopsindical

Agenda
• Dia 22 de março, quinta-feira
9h30 - Assembleia Geral da ADUFOP
Local: Auditório Bloco de Salas de Aula/Ouro Preto

• De 12 de março a 12 de abril
Inscrições abertas para as chapas para 
as Eleições para Diretoria e Conselho de 
Representantes da ADUFOP.

www.adufop.org.br

• Dias 9 e 10 de maio
Eleições ADUFOP e ANDES-SN

Plantão da Assessoria Jurídica - Março
• Dia 20/03, terça-feira - 14h às 17h
Local: Sede da ADUFOP (Rua Antônio José 
Ramos, 65, Bauxita)
Os interessados devem fazer o agendamento, 
indicando o dia e horário, bem como a descrição 
do assunto pelo email: juridico@adufop.org.br.


