
ADUFOP lança edital das Eleições para Diretoria e Conselho de Representantes

A ADUFOP divulga o edital de convocação para as eleições dos cargos de Diretoria e 
Conselho de Representantes da entidade – Gestão 2018-2020. As inscrições das chapas 
estarão abertas de 12 de março a 12 de abril e as eleições acontecem concomitantemente 
ao ANDES-SN, nos dias 9 e 10 de maio. Acesse o edital na íntegra no site da ADUFOP.

Conselho de Representantes aprova prestação de contas e comissão eleitoral

ADUFOP recebeu na tarde dessa quinta-feira, dia 
22 de fevereiro, a 2ª reunião ordinária do Conselho 
de Representantes da entidade. Participaram da 
reunião, os conselheiros Alexandre Arbia, Gustavo 
Peixoto, Hildeberto Caldas e Marco Antônio 
Fonseca; pela diretoria, André Mayer e Joaquim 
Toledo; e o assessor jurídico da ADUFOP, advogado 
Guido Coutinho também esteve presente. Foi 
apresentado o balancete analítico do exercício de 
2017, com a presença da representante da CTC 
Contabilidade, Aline Teixeira para sanar as possíveis dúvidas. A prestação de contas de 2017 
foi aprovada por unanimidade. Foi encaminhado o envio do livro-caixa aos conselheiros, 
pelo tesoureiro da entidade, professor Joaquim Toledo, com o detalhamento das despesas 
e receitas mensais. Foram aprovados, também por unanimidade, os nomes dos professores 
Fernando Antônio Borges Campos, Luís Antônio Rosa Seixas, Paulo Ernesto Antonelli e 
Saturnino José de Souza, como suplente, para comporem a Comissão Eleitoral das eleições 
para Diretoria e Conselho de Representantes da ADUFOP – Gestão 2018-2020.

Governo desiste da votação da Reforma da Previdência

Sob o tema de “Se colocar pra votar, o Brasil vai parar!”, milhares de trabalhadores saíram às 
ruas do país, nessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro, no Dia Nacional de Greves, Paralisações 
e Mobilizações contra a Reforma da Previdência (PEC 287/16). A mobilização foi convocada 
pelas centrais sindicais, entre elas a CSP-Conlutas, à qual o ANDES-SN é filiado, e surtiu o efeito 
esperado. Na tarde de segunda, o governo federal anunciou a desistência de votar a PEC 287. 

Em Ouro Preto, docentes, técnicos e alunos da UFOP e IFMG fizeram um panfletaço na 
Praça da Estação para informar à população sobre a retirada de direitos prevista na Reforma. 
Em assembleia ocorrida na manhã do dia 19, os técnico-administrativos da UFOP aprovaram  
paralisação das atividades, assim como os técnicos e docentes do SINASEFE-IFMG. A Diretoria 
da ADUFOP apoiou a impressão dos folhetos e participou da ação na rua.

Seção Sindical do ANDES-SN

Nº 155 - Ouro Preto, 23 de fevereiro de 2018

www.facebook.com/adufop
@adufopsindical

Agenda
Plantão da Assessoria Jurídica - Fevereiro
• Dia 27/02, 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.

• 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
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