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 Docentes se reuniram em Assembleia Geral 
ADUFOP ontem (27/06), no auditório do Bloco de 
Salas de Aula, no Campus Morro do Cruzeiro, em 
Ouro Preto. A Assembleia foi presidida pelo profes-
sor André Mayer, presidente da entidade. A quanti-
dade de docentes que participaram foi bastante 
reduzida em relação aos últimos encontros. 
 Entre os assuntos destacados nos informes, 
André Mayer comentou sobre a Medida Provisória 
873, que proibia desconto da contribuição sindical 
em folha de pagamento, que perdeu a validade 
hoje (28). A medida visava estrangular �nanceira-
mente os sindicatos. O presidente da entidade 
replicou aos presentes a Nota do ANDES-SN de 
repúdio ao desrespeito à vontade das comunida-
des acadêmicas da UNIRIO, UFTM e UFGD na 
escolha do(a)s reitore(a)s e relembrou que no 
próximo ano, 2020, a UFOP terá eleições para 
reitor. André Mayer também fez considerações 
sobre o comunicado da Reitoria sobre a suspensão 
do auxílio-transporte para docentes residentes em 
outros Estados, bem como para aqueles que pos-
suem dois domicílios e retornam para sua residên-
cia aos �nais de semana. Enfatizou que os docen-
tes que forem noti�cados pela UFOP devem 
procurar a assessoria jurídica da ADUFOP para 
acionamento judicial. 
 Durante o encontro, a categoria escolheu os 

delegados e observadores ao 64º CONAD, em 
Brasília, DF. Foram eleitos, por unanimidade, o 
professor André Mayer (delegado) e a professora 
Kathiuça Bertollo (observadora/suplente de 
delegado).

 Foram encaminhamentos da plenária: 
construção de pan�etagem contra a Reforma da 
Previdência, dia 12 de julho; formação de  grupos 
para debates junto às mídias sociais. 

O presidente da entidade comentou sobre a atual 
conjuntura de ataques à classe trabalhadora com a 
Reforma da Previdência, os cortes nas universida-
de e destacou o novo dia de mobilização, 12 de 
ju lho,  chamado pela  União Nacional  de 
Estudantes (UNE) com apoio das Centrais 
Sindicais. 

 O terceiro ponto discutido entre os docen-
tes foi avaliação dos atos de 15 e 30 de maio e da 
Greve Geral de 14 de junho. André Mayer enfatizou 
a importância da articulação com outras entidades 
nas cidades de Ouro Preto e Mariana. Também 
abordou a importância dos atos e as possíveis 
mudanças na proposta da Reforma da Previdência.

 A iniciativa da Assembleia visa aproximar a 
entidade de sua base, ouvindo as demandas e 
conhecendo a realidade dos docentes em seus 
locais de trabalho.

Assembleia Geral ADUFOP elege representantes para o 
64º CONAD 
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 Centrais Sindicais e a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) entraram com ações na Justiça 
questionando a constitucionalidade da medida. A 
alegação é que ela feria o artigo 8º da Constituição, 
que estabelece a liberdade sindical. A ADUFOP 
obteve decisão em caráter liminar favorável pela 
manutenção dos descontos em folha das contri-
buições sindicais de seus �liados no dia 27 de abril 
de 2019. A liminar foi proferida pelo Juiz Federal 
Marcos Padula Coelho, da Vara Federal Cível e 
Criminal da SSJ de Ponte Nova-MG.

 A Medida Provisória (MP) que proibia o 
desconto automático da contribuição que incide 
sobre a folha salarial, editada pelo governo de Jair 
Bolsonaro, perdeu sua validade hoje (28). Em 
contrapartida, o Ministério da Economia a�rmou 
que enviará projeto de lei ao Congresso para 
resgatar a proposta.
 O presidente Jair Bolsonaro editou a MP 873 
no dia 1º de março. A medida extinguia a  a possibi-
lidade da mensalidade de contribuição sindical ser 
debitada diretamente da folha de pagamento dos 
salários dos trabalhadores. Após 120 dias de trami-
tação, o texto, que tinha força de lei, perdeu a 
validade. Com forte resistência nos sindicatos e 
idas e vindas na Justiça, o Congresso Nacional não 

instalou a comissão especial para analisar a MP, por 
falta de indicação de seus membros por parte dos 
líderes partidários. 

MP 873 perde a validade e governo já prevê projeto de lei

nacional

Brasília (DF) 19 de junho de 2019 Diretoria do ANDES-
Sindicato Nacional

#Emdefesadasuniversidadespúblicas 

 A diretoria do ANDES-SN repudia as nomea-
ções feitas pelo Presidente Bolsonaro dos reitores 
da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO) e da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM), bem como da reitora 
pro tempore da Universidade Federal de Grande 
Dourados (UFGD), sem que o(a)s nomeado(a)s 
sequer tenham participado do processo de consul-
ta à comunidade universitária. Estes atos represen-
tam um ataque direto à autonomia das universida-
des públicas do país. 

#Emdefesadaautonomiauniversitaria 

 O ANDES-SN sempre se posicionou pela 
revogação da Lei nº 9.192/95, que exige a constitu-
ição de lista tríplice para a nomeação de reitore(a)s 
pelo governo federal, por seu caráter antidemocrá-
tico. Ainda, denuncia o Decreto nº 9.794/19, que, 
dentre  outras  medidas,  t ransfere para a 
Presidência da República, para a Casa Civil e para o 
Ministério da Educação (MEC) a indicação de pró-
reitore(a)s, decano(a)s, diretore(a)s de centros, 
institutos ou campi e outro(a)s dirigentes das 
instituições universitárias. Trata-se de um nítido 
ataque à autonomia universitária e à Constituição 
Federal, pois viola os Artigos 5º, 37 e 207 da CF, 
assim como as Leis nº 5.540/68 e nº 8.112/90. O 

Sindicato Nacional defende que o processo de 
escolha do(a)s dirigentes das universidades seja 
democrático, realizado e concluído na própria 
instituição. 
 A Diretoria do ANDES-SN manifesta sua total 
solidariedade à comunidade acadêmica das referi-
das universidades e exige a imediata nomeação, 
para o cargo de reitor/reitora do(a)s professore(a)s: 
Leonardo Villela de Castro (UNIRIO), Fábio Cesar da 
Fonseca (UFTM) e Etienne Biasotto (UFGD), esco-
lhido(a)s pela comunidade acadêmica em consul-
ta democrática e autônoma. 
 O ANDES-SN conclama a comunidade 
universitária e suas entidades que manifestem 
repúdio a esse �agrante caso de desrespeito à 
autonomia universitária e se coloca à disposição 
para que envidemos esforços coletivamente para 
garantir que a decisão da comunidade acadêmica 
seja respeitada. 

#Pelasliberdadesdemocraticas 

Nota da Diretoria do ANDES-SN de repúdio ao desrespeito à 
vontade das comunidades acadêmicas da UNIRIO, UFTM e 
UFGD na escolha do(a)s reitore(a)s 
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