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Associação dos Docentes da UFOP
ADUFOP DE CLASSE E DE LUTA!

Seção Sindical do ANDES - Sindicato Nacional 

Diretoria da ADUFOP - Gestão 2018-2020

 A UFOP avisou que já iniciou os procedimen-
tos legais para que fosse efetivada a devida resci-
são contratual e solicitou à prestadora de serviços 
todas as providências para a desmobilização da 
execução do contrato (adoção de procedimentos 
de demissão de todos os trabalhadores, baixa da 
carteira de trabalho, emissão das guias de seguro 
desemprego). Comunicou ainda que nova contra-
tação, por meio de Dispensa de Licitação 
Emergencial, está em curso.

 A Administração da UFOP informou, dia 28 
de junho, que a prestadora de serviços responsável 
pela contração dos pro�ssionais de portaria dos 
prédios da Universidade não tem mais condições 
operacionais para manter o contrato com a 
Instituição, iniciando o processo de demissão de 
seu quadro pessoal. A empresa contratada, MEG 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, encerrou suas 
atividades no dia 30 de junho.

 Os sucessivos cortes e contingenciamentos 
do orçamento das universidades públicas, federais 
e estaduais têm afetado bruscamente as ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão. No entanto, 
quem mais tem sofrido com a situação �nanceira 
das universidades é justamente o elo mais fraco da 
comunidade acadêmica: os trabalhadores terceiri-
zados. Situação que se agravou ainda mais com a 

Reforma Trabalhista (2017) e com a Lei das 
Terceirizações (2018), ambas sancionadas no 
Governo Temer.
 É importante ressaltar que não é a primeira 
vez que uma empresa que terceiriza serviços da 
UFOP declara não ter mais condições operacionais 
para manter o contrato, fato que evidencia quanto 
a terceirização é prejudicial à classe trabalhadora. 
A ADUFOP espera que a Administração da UFOP 
assuma uma postura �rme em defesa dos trabalha-
dores.
 A Diretoria da ADUFOP é contra a política de 
terceirização, em que os trabalhadores acabam 
sendo alvo mais fácil das políticas de ajuste �scal e 
de cortes orçamentários, justamente pela precari-
edade das suas relações de trabalho. A ADUFOP 
repudia a demissão dos funcionários terceirizados, 
vinculados à empresa MEG e oferece apoio à luta 
dos trabalhadores terceirizados da UFOP. 

Ouro Preto, 4 de julho de 2019

Nota de repúdio da Diretoria da ADUFOP às demissões 
de terceirizados na UFOP
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 Segundo um delegado que pediu anonima-
to, a investigação está avançando, e novidades 
devem ser apresentadas em breve. Lessa é aponta-
do pelo Ministério Público estadual como o autor 
dos disparos contra a vereadora. O carro em que 
ele estava era dirigido pelo ex-policial Élcio de 
Queiroz. Ambos estão presos no Presídio Federal 
de Mossoró (RN).

 De acordo com depoimento de um barquei-
ro à polícia, uma pessoa apontada como cúmplice 
do policial reformado Ronnie Lessa alugou seu 
barco dizendo que era para pesca submarina, mas, 
quando chegou próximo ao Arquipélago das 
Tijucas, jogou várias armas ao mar, sendo que uma 
delas pode ser a usada na morte de Marielle e do 
motorista Anderson Gomes, na noite de 14 de 
março de 2018. Até agora a polícia não sabe qual 
foi a motivação nem quem são os mandantes dos 
assassinatos.
 O prosseguimento das buscas depende das 
condições do mar. A profundidade no local, segun-
do a Polícia Civil, varia de 30 metros a 50 metros, o 
que demanda o trabalho de mergulhadores espe-
cializados neste tipo de ação. Nesta época do ano, 

a temperatura da água é mais fria e também há 
turbidez, o que di�culta a localização visual do 
armamento.

 A informação de que várias armas, incluindo 
a que teria sido usada no assassinato da vereadora 
Marielle Franco, foram jogadas no mar da Barra da 
Tijuca levou a Polícia Civil a buscar ajuda da 
Marinha. As primeira tentativas ainda não resulta-
ram na localização do armamento, mas novas 
buscas serão feitas no local.
 Uma reunião na manhã desta quarta-feira 
(3), no 1º Distrito Naval, no centro do Rio, serviu 
p a r a  d i s c u t i r  o s  d e t a l h e s  d a  o p e r a ç ã o. 
Participaram delegados da Polícia Civil e o�ciais da 
Marinha.

Fonte: Agência Brasil 

Polícia conta com a Marinha para achar arma usada para 
matar Marielle

JUSTIÇA

A vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram 
assassinados em 14 de março de  2018  - Renan Olaz/ Câmara Municipal 

 O Congresso Nacional promulgou nesta 
quarta-feira (3), em sessão solene, uma emenda 
constitucional que abre a porteira para que as salas 
de aula das escolas públicas em todo Brasil sejam 
tomadas por policiais militares travestidos de 
professores.
 A emenda resume-se ao acréscimo de um 
parágrafo ao artigo 42 da Constituição (sobre as 
forças militares dos Estados, Territórios e Distrito 
Federal), permitindo a dupla função sem impor 
qualquer limite ou regulamentação ao uso destes 
pro�ssionais no ensino público.

 A partir de agora, membros das polícias 
militares, dos corpos de bombeiros e demais 
instituições organizadas militarmente poderão 
acumular cargos e salários de professores nas 
escolas, com a única condição de que haja compa-
tibilidade de horários.

Fonte: Brasil de Fato

 O texto autoriza o exercício de dois cargos 
de professor; de um cargo de professor com outro 
técnico ou cientí�co; ou de dois empregos privati-
vos de pro�ssionais de saúde.

 Em setembro de 2018, Fraga foi condenado 
em 1ª instância a 4 anos, 2 meses e 20 dias de prisão 
em regime semiaberto por cobrança de propina 
no setor de transportes, no valor de R$ 350 mil. 
Antes, em março, notabilizou-se por fazer a�rma-
ções caluniosas contra a vereadora Marielle 
Franco, logo depois do seu assassinato, no Rio de 
Janeiro. Ao ser questionado, disse não se arrepen-
der.

 A proposta da emenda à Constituição foi 
apresentada em 2013 pelo ex-deputado Alberto 
Fraga (DEM-DF), que é coronel da reserva da Polícia 
Militar do Distrito Federal.

Mudança na Cons�ituição permite uso de policial como 
professor em escola pública

EDUCAÇÃO

Alberto Fraga (à direita) ao lado dos senadores Davi Alcolumbre e Sérgio 
Petecão, na sessão solene / Geraldo Magela | Agência Senado

Expediente ADUFOP
 A ADUFOP informa que, devido ao feriado municipal em comemoração ao Aniversário de 
Ouro Preto, não haverá expediente no dia 8 de julho, segunda-feira. Na terça-feira, 22, o expediente 
administrativo na sede da entidade funcionará normalmente.
 Caso seja necessário, encaminhe um e-mail para secretaria@adufop.org.br


