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 A Frente UFOP-IFMG composta pela 
ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG convida a 
comunidade para dois debates com o tema 
“Impactos da extinção da previdência na sua vida”. 
O primeiro será realizado no auditório do IFMG no 
dia 25 de abril, quinta-feira, às 15h, com a presença 
dos educadores Emílio Gennari e Juliane Furno. Na 
sexta-feira, 26 de abril, a atividade será no auditó-
rio do ICEB na UFOP, às 15 e os convidados são a 
deputada estadual Marília Campos e o diretor da 
FASUBRA Rolando Malvásio.  
 O calendário de lutas contra a Reforma da 
Previdência vem sendo articulado pela Frente 
UFOP-IFMG desde março. Os principais pontos 
discutidos entre os representantes das entidades 
foram formas de trazer para a população da cidade 
esclarecimentos sobre a Proposta de Emenda 
Constitucional - PEC - 06/2019) e, dessa forma, 
construir uma unidade local para barrar a contrar-
reforma que ataca diretamente a classe trabalha-
dora.  
 Também está programada uma atividade 
para 1° de Maio – Dia Internacional de Luta dos 
Trabalhadores – que é a próxima data nacional de 
luta uni�cada apontada pelas centrais sindicais. As 
entidades estão organizando um evento na Praça 
Tiradentes em Ouro Preto. Em breve, mais informa-
ções. 

FRENTE UFOP E IFMG convida comunidade para Debates 
sobre  ‘‘Impactos da ex�inção da Previdência em sua vida’’
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 Para melhor atender os docentes, a 
Assessoria Jurídica da ADUFOP ampliou o seu 
horário. Con�ra:

Quinta-feira - 13h às 17h.

 Segunda - 13h às 17h.

juridico@adufop.org.br

Expediente ADUFOP
 A ADUFOP estará em recesso nos dias 18  e 
19 de abril, quinta e sexta-feira. Na segunda-feira, 
22, o expediente administrativo na sede da enti-
dade funcionará normalmente. 
 Caso seja necessário, encaminhe um e-mail 
para secretaria@adufop.org.br

Assessoria Jurídica  

Quarta-feira - 13h às 17h.
Terça-feira - 9h às 13h.

Sexta-feira - 9h às 13h.
  Os atendimentos ocorrem na sede da 
entidade. Agende seu horário pelo e-mail: 

gts

ADUFOP convida docentes para reunião conjunta dos GTs

 ADUFOP convida os participantes de todos 
Grupos de Trabalho para reunião na sede da enti-
dade no dia 16 de abril, terça-feira, às 10h. A inten-
ção é articular e potencializar os trabalhos conjun-
tamente e a partir da especi�cidades das pautas de 
cada um.
 Os docentes interessados em participar de 
algum dos GTs devem enviar seu nome e grupo  

para: comunicacao@adufop.org.br
     GTs:
Carreira;
Política Educacional;
Política de classe, Questões Étnico-raciais, 
Gênero e Diversidade Sexual;
Política de Formação Sindical.

 O abaixo-assinado será endereçado ao 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e exige que 
os deputados votem contra a PEC 06/2019, que 
desmonta a Previdência Social. “Esta Proposta de 
Emenda à Constituição di�culta o acesso à aposen-
tadoria, aumenta o tempo de contribuição e de 
trabalho, diminui o valor dos benefícios e ameaça a 
existência da seguridade social (aposentadoria, 
benefícios da assistência social como o BPC e as 
políticas de saúde). Enquanto isso, a PEC 06/2019 
não combate a sonegação das empresas devedo-
ras da previdência, mantém privilégios e incentiva 
a previdência privada (os planos de capitalização), 
que só bene�ciam os banqueiros”, diz texto do 
documento.

Com informações CSP Conlutas, ANDES-SN. 

 A FRENTE UFOP-IFMG organizou uma carti-
lha que denuncia alguns dos principais ataques da 
contrarreforma. Os interessados podem buscar na 
sede da ADUFOP tanto a cartilha quanto o abaixo 
assinado. Ambos estão disponíveis no site da 
entidade. 
 

 Centrais sindicais lançaram abaixo-assinado 
contra Reforma da Previdência. O formulário para 
coleta de assinaturas está sendo distribuído para 
entidades em todo o país e está disponível para 
impressão no site da ADUFOP. As assinaturas que 
forem coletadas em todo o país serão entregues ao 
Congresso Nacional, após o ato do 1° de Maio, que 
terá como eixo a luta contra a Reforma da 
Previdência.

Centrais lançam abaixo-assinado contra Reforma da 
Previdência

luta

O formulário para coleta de assinaturas está sendo distribuído para 
en�idades em todo -  Foto: Guilherme Santos/Sul 21


