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assembleia

Docentes da UFOP aderem à Greve da Educação 
de 18 de março

NACIONAL

 Em Assembleia Geral ADUFOP realizada 
nesta quinta-feira(12), no auditório do DEGEO, 
Campus Morro do Cruzeiro,  os docentes da UFOP 
aprovaram por unanimidade  a adesão à Greve 
Nacional da Educação, no dia 18 de março. 
 O professor André Mayer, presidente da 
ADUFOP, iniciou a Assembleia com os informes 
políticos. Os destaques foram: a construção 
conjunta do 8 de Março, Dia Internacional da 
Mulher, em Ouro Preto; a Reunião do Conselho de 
Representantes, realizada em 4 de março; as 
Eleições ADUFOP – Biênio 2020-2022 que serão 
realizadas nos dias 12 e 13 de maio de 2020 e o 
edital para as inscrições da Diretoria e para 
Conselho de Representantes (disponíveis no site 
da ADUFOP); a Reunião Conjunta dos Setores das 
IEES/IMES e IFES na sede do ANDES-SN, em 
Brasília nos dias 14 e 15 de março; o 96º Encontro 
Regional Leste do ANDES-SN nos dias 20 e 21 de 
março em Ouro Preto. 
 A professora Kathiuça Bertollo, tesoureira 
da entidade, informou sobre o 39º Congresso do 
ANDES-SN, realizado entre 04 e 08 de fevereiro de 
2020 na USP com o tema central:  “Por liberdades 
democráticas, autonomia universitária e em 
defesa da educação pública e gratuita”. Ela 
ressaltou alguns pontos como: a  realização de 
um CONAD Extraordinário, no segundo semestre 
de 2020; a Eleição para diretoria do ANDES-SN; o 
Calendário de Lutas (que foi disponibilizado 
como adesivo para os docentes durante a 
Assembleia ADUFOP);  as  datas  de  luta  locais.
 Em seguida,  o assessor jurídico da 
entidade, Guido de Mattos, explicou aos 
docentes sobre o aumento da alíquota da 

previdência, a suspensão de progressões e 
promoções e novos atos de concessão de 
benefícios aos docentes, as regras para licença 
capacitação e contratação de substitutos e sobre 
o Ofício 01/2020 publicado pela Secretaria de 
Ensino Superior do MEC que suspende as 
contratações de docentes e técnicos nas 
Instituições Federais de Ensino em 2020.
 O s  d o c e n t e s  d e b a t e r a m  s o b r e  a 
paralisação e a construção do dia 18 de março, 
Greve Geral da Educação. Foram de nidos os 
trajetos dos atos em Ouro Preto e Mariana:
 Ouro Preto: 13h30 – Concentração, 
de cartazes e aulão no RU, Campus Morro do 
Cruzeiro, saída do ato pela portaria principal da 
UFOP em direção ao IFMG, Rua Pandiá Calógeras, 
Rua dos Inc tes, Avenida Vitorino Dias, Rua 
Paraná, Rua Direita e Praça Tiradentes, 17h – 
Término com atração cultural na Praça Tiradentes.
 Mariana: 13h30 – Concentração, de 
cartazes e aulão no estacionamento do ICSA, 
saída do ato pela Rua do Catete, Rua Salvador 
Furtado, Avenida Getulio Vargas, Rua Bom Jesus, 
retorno pela Rua Bom Jesus, Rua Mestre Nicanor, 
Rua do Catete, Rua Direita e Praça da Sé, 17h – 
Término com atração cultural na Praça da Sé. Os 

base

ADUFOP disponibiliza vagas para no 
VI Seminário Estado e Educação do ANDES-SN

regional

ADUFOP sedia 96º Encontro Regional Leste

NACIONAL

 Nos dias 20 e 23 de março, a ADUFOP, sedia 
o 96º Encontro Regional Leste do ANDES-SN. Na 
sexta-feira (20), às 19h30, no auditório do 
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), na 
UFOP, o debate será aberto a todos e terá como 
tema “A Dívida Pública: Os desa os na atual 
conjuntura” com a participação da professora 
Eblin Farage, Secretária do ANDES-SN e do 

economista Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da 
Dívida. No sábado (21), o encontro será na 
ADUFOP para representantes das seções 
sindicais.
 Todos estão convidados para o debate: “A 
Dívida Pública: Os na atual conjuntura”. 
Participem! 

 No dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, as mulheres da região ocuparam as ruas 
de Ouro Preto em uma manifestação que teve 
como pauta: Basta de feminicídio; Em favor das 
liberdades democráticas; Por um novo modelo de 
mineração. A programação teve início às 9h, na 
Praça Tiradentes, com um café da manhã coletivo 
e em seguida uma aula de yoga. A concentração 
para o ato teve início às 10h30 com falas, bateria e 
palavras de ordem. Em seguida, os manifestantes 
marcharam em direção a Rua Direita, seguindo 
pela Praça Reinaldo Alves de Brito, Rua São José e 
terminando com atividade cultural no Largo da 
Alegria.
 Um dos objetivos da manifestação foi 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. 
 O ato foi organizado pelas Marias das 
Minas, que neste ano contou com a participação 
da ADUFOP, da 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 PT - Partido dos 
Trabalhadores, da UBM - União Brasileira de 
Mulheres de Ouro Preto, da UP – Unidade Popular 
pelo Social ismo,  do SINASEFE IFMG, do 
SINDISFOP, do SindUTE e de ouropretanas e 
marianenses de luta.

luta

Mulheres ocuparam as ruas de Ouro Preto no 8 
de março  

Ato em Ouro Preto: Basta de feminicídio; Em fav or um novo modelo de mineração - Larissa Lana/ADUFOP 
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 A ADUFOP viabilizará a participação de 
docentes no VI Seminário Estado e Educação do 
ANDES-SN, que acontece entre os dias 27 e 29 de 
março, na cidade de Dourados, MS. O Seminário 
tem como tema: Autonomia, Democracia e 
Liberdade de Ensinar e Aprender: Uma História de 
Luta pela Educação Pública. A atividade será 
sediada ADUFDOURADOS SEÇÃO SINDICAL. Os 
docentes interessados em participar devem 
e n c a m i n h a r  u m  e - m a i l  p a r a 
secretaria@adufop.org.br até o dia 17 de março. O 
assunto do e-mail deve ser "Inscrição no VI 
Seminário Estado e Educação do ANDES-SN".
 C a a programação no site da ADUFOP.

 Os docentes da UFOP aprovaram por unanimidade  a adesão à Greve Nacional da Educação, no dia 18 de março - Larissa Lana/ADUFOP 

 Na Assembleia, foi deliberado a continui-
dade dos debates para a construção da greve 
permanente da categoria em articulação com 
entidades da educação. Os encaminhamentos 
serão levados por representantes da Diretoria da 
ADUFOP à Reunião Conjunta dos Setores das 
IEES/IMES e IFES, nos dias 14 e 15 de março, em 
Brasília. 


