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      Os principais assuntos a serem discutidos serão: 
eleição dos delegados e observadores ao 64º 
CONAD em Brasília, DF (11 à 14 de julho); avaliação 
dos atos de 15 e 30 de maio e da Greve Geral de 14 
de junho. 

 A Diretoria da ADUFOP convoca os docentes 
para Assembleia Geral, dia 27/06/2019, quinta-
feira, às 17h, no auditório do Bloco de Salas de 
Aula, campus Ouro Preto.

      É de extrema importância a participação de 
todos os docentes. Participem!
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 Em reunião realizada no dia 05 de junho de 
2019, a Reitora informou que irá noti�car os 
servidores que recebem auxílio-transporte para 
que atualizem e justi�quem o trajeto domicílio – 
local de trabalho.
 Na mesma reunião, a equipe da Pró-Reitoria 
de Administração da Universidade (Pró-Reitora e 
Coordenador de Gestão de Pessoas) comunicou 
que, baseada em Parecer da Procuradoria Federal 
da Universidade e Nota Informativa do antigo 
MPOG (em anexo), será suspensa a concessão do 
auxílio-transporte para residentes em outros 
Estados, bem como para docentes que possuem 

dois domicílios e retornam para sua residência aos 
�nais de semana.
 A ADUFOP repudia tal atitude, em especial, 
em razão do momento de ataques que toda a 
categoria está sofrendo, seja com os cortes na 
Educação seja através da proposta de Reforma da 
Previdência, reiterando a expectativa de um 
enfrentamento mínimo da Reitoria para com os 
desmandos do Governo Federal.
 Os(as) docentes que forem noti�cados pela 
UFOP deverão procurar a assessoria jurídica da 
ADUFOP para acionamento judicial.

Re i to ra  i n f o r m a  q u e  i rá  co r t a r  a u x í l i o - t ra n s p o r te

ufop

 A Greve Geral de 14 de junho se insere den-
tro de um contexto da luta da classe trabalhadora 
do Brasil. No processo de construção do dia 14, 
houve o anúncio de um contingenciamento do 
orçamento de 2019 de aproximadamente R$ 29 
bilhões, dos quais R$ 5,6 seriam na educação. Com 
isso, a educação ganhou um protagonismo nessa 
luta. No mês passado, entidades ligadas à educa-

ção organizaram dois grandes atos nos dias 15 e 30 
de maio em muitas cidades do país.
 Em Ouro Preto, a BR-356 foi bloqueada por 
manifestantes de 4h às 6h30. Na parte da tarde, 
houve um ato pelas ruas da cidade contra a 
Reforma da Previdência, contra os cortes na educa-
ção e por um novo modelo de mineração. O protes-
to terminou na Praça Tiradentes com shows de 
bandas ouropretanas. 
 Em Mariana, os trabalhadores e estudantes 
realizaram uma paralisação de três horas na rodo-
via que leva ao Complexo Timbopeba da minera-
dora Vale. Na pauta de reivindicações, exigiam 
também um novo modelo de mineração. Durante 
a tarde, houve ato no centro da cidade. 
 A Greve Geral  contra a  Reforma da 
Previdência em Ouro Preto e Mariana foi construí-
da, de forma uni�cada, por sindicados, entidades 
estudantis e movimentos sociais da região.

 Na última sexta-feira, 14 de junho, manifes-
tantes ocuparam as ruas de todo o Brasil contra a 
proposta de Reforma da Previdência e também em 
defesa das Universidades, Institutos Federais e 
Cefets. A Greve Geral foi um forte dia de luta com 
diversos trancaços de vias, manifestações e parali-
sações em importantes setores e serviços no país. 
Segundo cálculo das Centrais Sindicais, estima-se 
que mais de 45 milhões de trabalhadores de todos 
os estados e Distrito Federal tenham aderido à 
Greve. Em todo o território nacional, cerca de 300 
cidades registraram protestos.

Greve Geral impulsiona luta para derrotar Reforma da 
Previdência
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