
Comissão Eleitoral Central homologa chapas e nominatas para a eleição da diretoria 
do ANDES-SN

A Comissão Eleitoral Central (CEC) homologou, na 
tarde desta quinta-feira, dia 1º de março, as duas chapas 
inscritas para o processo eleitoral que elegerá a Diretoria 
do ANDES-SN, que estará a frente do Sindicato Nacional 
no biênio 2018/2020.  A comissão também divulgou, as 
nominatas completas das chapas que incluem os 83 nomes 
que compõem a diretoria e as regionais. Representando a 
ADUFOP, o professor Joaquim Toledo (aposentado-ICEB) 
irá concorrer pela Chapa 1 - ANDES Autônomo e de Luta, 
como 1º tesoureiro, da Regional Leste. 

As eleições para Diretoria da ADUFOP acontecem também 
nos dias 9 e 10 de maio. O edital está disponível no site da 
entidade. As inscrições para as chapas estarão abertas de 
12 de março a 12 de abril. 

Comitê Central de Mobilização define ações para o Dia Internacional da Mulher

Representantes da ADUFOP, ASSUFOP, SINASEFE-
IFMG, OcupaUFOP, UBM Ouro Preto, Grêmio 
Estudantil do IFMG e SINDSFOP se reuniram na 
sede do Sindicato ASSUFOP no dia 27 de fevereiro 
para definir as atividades de mobilização no 
Dia Internacional de Luta da Mulher. O dia 8 de 

março será 
marcado em 
Ouro Preto 
com ações conjuntas das entidades que compõem o 
Comitê. Os coletivos feministas da região organizam um 
Ato Público na Praça Tiradentes, a partir das 17h30 com 
apoio do Comitê. 

No dia 10 de março, a ADUFOP juntamente com o Comitê  
promove a Oficina de Escrita Criativa para Mulheres: 
Expressão e Empoderamento, ministrada pela jornalista 
Jéssica Romero. A atividade ocorrerá das 14h às 18h, na 
sede do Sindicato ASSUFOP. As vagas são limitadas e a 
inscrição gratuita deve ser feita pelo site www.assufop.
com.br. As mães poderão levar seus filhos para a oficina, 
pois haverá espaço recreativo para as crianças. 

Participe!
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Agenda
Plantão da Assessoria Jurídica - Março
• Dia 06/03, 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.

• Dia 8 de março - quinta-feira
Oficina de escrita criativa para mulheres

Leia mais sobre os temas de interesse da categoria docente no site www.adufop.org.br

www.adufop.org.br

Local: Sede do Sindicato ASSUFOP

• De 12 de março a 12 de abril
Inscrição das chapas para Eleições para Diretoria 
e Conselho de Representantes da ADUFOP

• Dias 9 e 10 de maio
Eleições para Diretoria e 
Conselho de Representantes 
- ADUFOP e Diretoria 
ANDES-SN


