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 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.  

 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 hoje (25) no auditório 
do IFMG, às 15h, com a presença do Prof. Emílio 
Gennari. Amanha (26), a atividade será no audi-
tório do ICEB na UFOP, às 15 e os convidado é o 
ex-diretor da FASUBRA Rolando Malvásio.  

 A Frente em Defesa das Instituições de 
Ensino Superior (IES) Públicas (Frente UFOP-IFMG) 

foi lançada em dezembro e segue orientações do 
ANDES-SN, FASUBRA e SINASEFE Nacional. Barrar a 
contrarreforma da Previdência é um dos objetivos 
da Frente e uma necessidade da classe trabalhado-
ra brasileira. 

FRENTE UFOP-IFMG convida comunidade para Debates 
sobre  ‘‘Impactos da ex�inção da Previdência em sua vida’’ e 
para Ato Público no dia 1º de Maio

local

 Em razão desta omissão, o sindicato o�ciou 
novamente à Reitoria solicitando informações 
mais concretas acerca do assunto já que foi utiliza-
do para subsidiar a resposta da UFOP, documento 
oriundo do ANDES – Sindicato Nacional e não do 
Governo Federal.

 A Reitoria da UFOP informou para a ADUFOP 
que, em razão da edição do Decreto nº. 9.725/19, 
serão extintas Funções Grati�cadas dos níveis 4 a 9 
(FG4, FG5, FG6, FG7, FG8, FG9) do quadro da 
Universidade.
 A ADUFOP encaminhou um Ofício à Reitoria 
no dia 28 de março solicitando informações acerca 
da existência de alguma determinação do 
Ministério da Educação no que se refere ao corte ou 
extinção das FCC no âmbito dos cursos de gradua-
ção e ou pós-graduação na UFOP. Em resposta, 

datada de 17 de abril, a Reitoria não precisou quan-
tas e quais seriam as Funções Grati�cadas extintas 
no quadro atual mas comunicou que as Funções 
Comissionadas de Coordenação de Curso – FCCs 
estariam mantidas.

Reitoria da UFOP informa que haverá ex�inção de funções 
gra�ificadas

ufop

 Toda programação é gratuita. Participem!

 As Centrais Sindicais uniram-se este ano para 
um ato uni�cado em defesa dos direitos no 1º de 
Maio, Dia Internacional do Trabalhador.  Na cidade 
de Ouro Preto, a Frente UFOP-IFMG fará do 1º de 
Maio um dia ímpar de luta e resistência na região 
dos Incon�dentes, com discursos e apresentação 
musical. O evento ocorrerá na Praça Tiradentes, a 
partir das 15h, e contará com o show da banda 
Vilodum e da banda Sativa Sonitus. Haverá espaço 
destinado às crianças, com brinquedos e outras 
atrações.

 

Dia do Trabalhador - Dia de Luta contra a Reforma da 
Previdência

LUTA

calendário 

C A L E N DÁ R I O  D E  LU TA S

26/04 - Debate: “Impactos da ex�inção da previdência na sua 
vida” - Auditório do ICEB, 15h.
01/05 - Dia do Trabalhador - Dia de Luta contra a Reforma da 
Previdência - Praça Tiradentes, 14h.

 

25/04 - Debate: “Impactos da ex�inção da previdência na sua 
vida” - Auditório do IFMG, 15h.

 A ADUFOP está organizando um calendário 
de lutas. O calendário foi um encaminhamento da 
reunião conjunta dos Grupos de Trabalho realizada 
no dia 16 de abril. Os docentes que desejarem 
incluir suas ações para compor o calendário devem 
encaminhar um e-mail informando nome da 
atividade, data, horário e local para comunica-
cao@adufop.org.br 

 O ANDES-SN protocolou as Cartas nº 182/19 
e 183/19 com a Pauta de Reivindicações dos 
Docentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior no Ministério da Educação e no Ministério 
da Economia (dia 16/4/2019), conforme delibera-

ção do 38º CONGRESSO. As cartas foram protocola-
das nos dias 10 e 16 de abril. Para conferir as Cartas 
com a Pauta de Reivindicação, acesse o site da 
ADUFOP (adufop.org.br).

ANDES-SN protocolou Pauta do Setor das IFES no MEC e no 
Ministério da Economia

ANDES-SN


