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 Na luta contra a tendência fascista no 
Brasil!

Diretoria da ADUFOP - Gestão 2018-2020

 Sugerimos, enquanto Diretoria, somar 
esforços contra a candidatura da extrema-
direita, sem perder em momento algum, a auto-
nomia na defesa dos interesses de trabalhadores e 
trabalhadoras e da educação pública, gratuita e 
com condições materiais para funcionar; e sem 
qualquer concessão as alianças à direita e a cola-
boração com a classe capitalista dominante, que 
vem há décadas destruindo, mutilando, violen-
tando e perseguindo a classe trabalhadora.

 A proposta de uma candidatura ligada aos 
militares; adepta à indústria armamentista; que 
sempre votou contra a classe - reforma trabalhista, 
terceirização, congelamento de 20 anos para 
gastos sociais; que persegue os movimentos das 
mulheres, dos negros, dos LGBTs; que defende a 
privatização irrestrita, inclusive de toda a educa-
ção; que é contra a atuação dos sindicatos; adepta 
da violência; merece nosso veemente rechaço. 
 Militarizar toda a vida social e criminalizar 
todos os movimentos ligados à classe trabalhado, 

objetivamente “botar um ponto �nal em todo 
ativismo do Brasil” e “diminuir ou de preferência 
acabar com os sindicatos no Brasil”, é um movi-
mento já conhecido na história, de perseguição, 
tortura, assassinato, favorecimento do capital 
�nanceiro-industrial, em detrimento ao atendi-
mento das necessidades elementares da existên-
cia de toda uma classe, que produz toda nossa 
riqueza: a classe trabalhadora! 

 Atuação sempre próxima à luta maior em 
defesa da educação pública-gratuita e articulada 
aos movimentos sociais que defendem interesses 
das trabalhadoras e dos trabalhadores.

 Ouro Preto, 11 de outubro de 2018.

“A última vez que a extrema-direita subiu ao poder 
no Brasil, foi com o golpe de 1964”

 A ADUFOP vem atuando com uma referên-
cia determinada em três pontos: defesa da classe 
trabalhadora, defesa da categoria docente e 
defesa do caráter público da universidade.

NOTA 

Nota da Diretoria da ADUFOP sobre o 2º Turno - Presidente

 O evento do sábado (20) terá início às 9h 
com o�cinas, teatros, intervenções, música e 

feiras.
  Venha ocupar a Praça Tiradentes!   

 No encontro foi feita uma análise de conjun-
tura e foram debatidas ações para planejamento 
de atuação na região. Na organização, foram 
formados comitês de trabalho. Também foi feita 
uma leitura prática das ações durante esses últi-
mos dias da corrida eleitoral. Uma das ações será 
amanhã (20) com o lançamento de uma Tenda da 
Democracia que ocupará a Praça Tiradentes até o 
sábado pré-eleição. 

 No dia 11, foi convocada uma plenária para 
o lançamento de uma Frente Ampla em Defesa da 
Democracia e Contra o Fascismo. A atividade teve 
início às 19h no Centro Educacional e Social da 
Família Ouro-Pretana (CESFO), no bairro Pilar.  

 

ouro preto

ADUFOP par�icipa de Formação de Frente Ampla em Defesa da 
Democracia e Contra o Fascismo em Ouro Preto 

Plenária em Ouro Preto - foto: Divulgação

MARIANA

ADUFOP par�icipa de Plenária em Mariana com a finalidade de 
organizar a�ividades para as úl�imas semanas da corrida eleitoral 

 A primeira atividade dos presidentes das 
entidades foi a elaboração de um vídeo esclare-
cendo o posicionamento das direções contra o 
fascismo. Eles reforçam também a importância da 
união da classe trabalhadora contra a candidatura 
da extrema-direita no segundo turno das eleições 
presidenciais. Con�ra o vídeo na nossa página no 
facebook: facebook.com/adufop 

 Ontem (19), às 10h, no Sindicato ASSUFOP, 
foi realizada uma reunião entre o presidente do 
ASSUFOP, Sérgio Neves, e o presidente da 
ADUFOP, André Mayer. No encontro, foram discu-
tidas ações em defesa da democracia. 

LUTA

Presidentes da ADUFOP e do ASSUFOP se reúnem para discu�ir 
ações em defesa da democracia

 Gravação do vídeo com o presidente da ADUFOP, André Mayer, 
e com o presidente do ASSUFOP, Sérgio Neves - foto: Larissa  
Lana/ADUFOP

 Na quarta-feira(18), aconteceu a roda de 
conversa ‘’Estudantes pela democracia’’ com a 
participação da professora Cristina Maia, primeira 
s e c re t á r i a  d a  A D U F O P,  n o  a u d i tó r i o  d o 
Departamento de Geologia (DEGEO), na UFOP. 

Também integraram a mesa Marcus Vinícius 
Mendonça, embaixador do Politize!, Luanna 
Ramalho, presidente da União Estadual dos 
Estudantes de Minas Gerais e André Freixo, profes-
sor de história.   
 Durante a roda de conversa, foi discutido o 
contexto histórico, analisando a conjuntura atual 
e o futuro do sistema democrático do País, ressal-
tando a importância do voto. Cristina Maia fez 
uma leitura da nota da diretoria da ADUFOP sobre 
o segundo turno das eleições presidenciais e 
mostrou sua posição contra o crescimento do 
protofascismo.
 A atividade foi promovida pelo Centro 
Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo (Caeau), 
pelo Centro Acadêmico Livre da Nutrição 
(CALNUT), pelo Diretório Acadêmico da Biologia 
(DABio), pelo Centro Acadêmico Livre da Medicina 
(CALMED), pelo Centro Acadêmico Livre da 
Farmácia (CALF) e pelo Centro Acadêmico Pedro 
Paulo (CAPP). 

 

movimento estudantil

Roda de conversa organizada por Centros Acadêmicos contou 
com a par�icipação de representante da ADUFOP

Professora Cris�ina Maia leu a nota da Diretoria da ADUFOP 
sobre o segundo turno das eleições - foto: Larissa Lana/ADUFOP

 

 Ontem (18), foi realizada uma plenária em 
Mariana para formação de Frente Ampla Pela 
Democracia. O encontro aconteceu na Associação 

de Moradores do Bairro Preto e teve início às 19h. 
Participaram movimentos organizados, morado-
res local e estudantes. Nesse momento em que 
vivemos é preciso organizar as lutas porque a 
nossa democracia, bem como nossos direitos 
estão ameaçados. 

 Amanhã (20) ,  a  Frente  Ampla  Pela 
Democracia convoca um ato contra o fascismo 
com concentração às 7h da manhã em frente ao 
Centro de Convenções de Mariana. Participe!

 

 

 

 Durante a atividade, foi feita uma análise da 
conjuntura atual e foram discutidas ações para a 
região. Uma das ações foi a criação de uma página 
no facebook (Mariana em defesa da democracia, 
contra o fascismo).  Criação da Frente Ampla Pela Democracia em Mariana - foto: 

André Mayer/ADUFOP


