
luta

Dia Internacional da Mulher em Ouro Preto: pela 
vida das mulheres 
 No dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, as mulheres da região vão ocupar as ruas 
de Ouro Preto em um ato em defesa das suas 
vidas, dos seus direitos, por justiça a Marielle 
Franco, Ingryd Cristina e tantas outras vítimas de 
feminicídio. A programação terá início às 9h, na 
Praça Tiradentes e terminará com um ato às 
10h30. O ato está sendo organizado pelas  Marias 
das  M inas,  que neste  ano conta  com a 
participação da ADUFOP, ASSUFOP, do Coletivo 
Outro Preto, do Levante Popular da Juventude, do 
MAB - Movimento de Atingidos Por Barragens, do 
MML - Movimento Mulheres em Luta, do 
Movimento de Mulheres Olga Benario, do PCdoB - 
Partido Comunista do Brasil, do  PSTU - Partido 
Socialista dos Trabalhadores Uni�cado, do PT - 
Partido dos Trabalhadores, da União Brasileira de 
Mulheres de Ouro Preto, da UP - Unidade Popular,  
do SINASEFE IFMG, SindUTE, SINDSFOP e de 
ouropretanas e marianenses de luta.
 Um dos objetivos é dizer não NÃO ao 
governo Bolsonaro que legitima o ódio contra as 

mulheres, negros, indígenas e LGBTQ+ e todas as 
suas reformas que atacam os direitos do povo 
trabalhador. Além disso, lutar pela vida das 
mulheres e contra a exploração capitalista que as 
oprime enquanto mulheres, trabalhadoras, 
negras e mães. 
 É por isso que, em mais um ano, as Marias 
das Minas convocam todas as mulheres da região 
a se unirem nas ruas neste dia de luta.

Trajeto do 8 de Março:
Praça Tiradentes - Ouro Preto
9h -  Concentração 
10h30 – 11h - Saída do ato com trajeto pela Rua 
Direita, Rua São José, �nalizando no Largo da 
Alegria com atividade cultural

D I A  I N T E R N A C I O N A L  D A  M U L H E R 
TRABALHADORA:
BASTA DE FEMINICÍDIO! 
EM FAVOR DAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS!
POR UM NOVO MODELO DE MINERAÇÃO!
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 Na terça-feira, 25 de fevereiro, os meios de 
comunicação divulgaram que o presidente da 
Repúbl ica  estar ia  compar t i lhando pelo 
Whatsapp um vídeo que convoca manifestações 
para o dia 15 de março, "em defesa do governo e 
contra o Congresso Nacional".
 Consideramos, nos marcos da Constituição 
Federal de 1988, que atos que incentivem 
posições favoráveis ao fechamento do Congresso 
Nacional, afrontam a já frágil democracia 
conquistada no Brasil. Além de demonstrar a 
intenção do governo de fechamento do regime.
Com todas as discordâncias políticas, que fazem 
parte do cenário democrático, se posicionar pelo 
fechamento do parlamento é buscar reeditar a 
ditadura civil militar vivida no país no período de 
1964-1985.
 As entidades, organizações, partidos 
políticos, movimentos sociais e populares, que 

d e fe n d e m  a s  l i b e r d a d e s  d e m o c r á t i c a s 
construídas no país, devem posicionar-se 
contrariamente e convocar suas bases para 
defender os direitos conquistados e derrotar nas 
ruas todas as iniciativas de cunho autoritário e 
golpistas.
 A Direção Nacional do ANDES-SN, assim 
como a Direção da ADUFOP, conclama o(a)s 
professore(a)s a irem para as ruas no dia 08 de 
Março (Dia Internacional da Mulher) e no dia 
18 de Março (Dia Nacional da Greve da 
Educação), para dizer não aos retrocessos.

Em defesa das liberdades democráticas e da 
Educação Pública e Gratuita!
Não aos retrocessos!
Ditadura nunca mais!

Fonte: ANDES-SN 

andes-sn

Nota da Diretoria do ANDES-SN em defesa das 
liberdades democrá�icas. Ditadura nunca mais!
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Bloco Sindicá�is, em Ouro Preto, mistura folia com a defesa 
da educação pública e das liberdades democrá�icas                                 

 No Carnaval de Ouro Preto, o Bloco 
Sindicátis, teve concentração no sábado (22), no 
sindicato ASSUFOP e contou com a participação 
de público ligado à movimentos sociais, 
entidades sindicais e coletivos. O bloco foi uma 
realização da ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE 
IFMG.
  O bloco foi regido pelo percussionista 
M a r c e l o  “ M a g r ã o” ( c o m  p a s s a g e n s  n o 
Conservatório de Música Mestre Vicente Ângelo 

das Mercês, no carnaval do Circo Volante e no 
Grupo Musical Afro-mineiro Bença Valentim).
 Além da ADUFOP, outras seções sindicais 
do ANDES-SN participaram do Carnaval de 2020 
levando as pautas da luta dos trabalhadores 
brasileiros e da educação pública, conforme a 
deliberação do 39º Congresso do ANDES-SN. No 
Plano de Lutas foi aprovada a mobilização “Bloco 
na rua em defesa da educação pública” de 21 a 25 
de fevereiro em diversas partes do país. 

O Bloco Sindicá�is realizou ensaios durante janeiro e fevereiro e teve concentração no sábado de Carnaval, 22 de fevereiro  - Larissa Lana / ADUFOP

 Todos sindicalizados usuários do plano de saúde precisam comprovar seus gastos até o 
dia 30 de março no sistema “Minha UFOP”. O comunicado sobre a mudança na forma de 
comprovação anual dos gastos com o plano de saúde foi enviada pela UFOP diretamente para 
os e-mails dos docentes. A Universidade não informou a mudança à ADUFOP. Até 2019, o 
sindicato encaminhava o comprovante de gastos do plano de todos os sindicalizados para a 
UFOP fazer o procedimento e o docente apenas conferia a operação.
 A secretaria da ADUFOP está encaminhando os comprovantes para cada docente via 
e-mail.    
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