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 Temas importantes foram apontados em 
todas assembleias como a participação no III 
Encontro Nacional de Educação (ENE), a decisão 
em caráter liminar da Assessoria Jurídica da 
ADUFOP favorável pela manutenção dos descon-
tos em folha das contribuições sindicais, a possibi-
lidade de arrecadação sem vínculo com o Governo 
Federal, a rearticulação dos Grupos de Trabalho, as 
próximas ações da Frente UFOP e da Frente UFOP-
IFMG, a tendência de desmonte da universidade 
pública, entre outros. 

 Durante essa semana, a diretoria ADUFOP 
foi até às bases percorrendo os três campus para 
realizar Assembleias. A pauta contava com infor-
mes; alterações das regras para contribuição 
sindical - Medida Provisória (MP) 873/2019; 
Reforma da Previdência - Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 06/2019; Adesão ao 
FUNPRESP; Cortes nas funções grati�cadas - 
Decreto 9725/2019; encaminhamentos. As assem-
bleias foram realizadas nos dias 26 em Mariana no 
ICHS (participação de 14 docentes), 27 em Ouro 
Preto no DEGEO (38 docentes) e no dia 28, em João 
Monlevade no ICEA (15 docentes).

 

 A iniciativa das assembleias é  aproximar a 
entidade dos docentes, já que um dos objetivos 
desse governo de extrema direita é enfraquecer os 
sindicatos e a classe trabalhadora para aprovar a 
Reforma da Previdência. 

 Os encaminhamento tirados foram a intesi-
�cação das ações e da mobilização dos docentes 
contra a Reforma da Previdência e o questiona-
mento junto à administração da UFOP acerca dos 
cortes nas Funções Grati�cadas.

Assembleias ADUFOP reuniu docentes nos campus da UFOP

assembleia
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Grupos de Trabalho

Participem! Con�ram os Gts:

A ADUFOP está rearticulando seus Grupos de Trabalhos (Gts). Os interessados em integrar algum dos 
GTs devem enviar o seu nome e do grupo que deseja integrar para: comunicacao@adufop.org.br

Política Educacional;
Política de classe, Questões Étnico-raciais, Gênero e Diversidade Sexual;
Política de Formação Sindical.

Carreira;
Ciência e Tecnologia;

Nota do ANDES-SN sobre as manifestações de “comemoração” do 
golpe de 1964

nota

 ‘’A diretoria do ANDES-SN vêm a público 
somar-se às manifestações de repúdio à recomen-
dação da Presidência da República ao Ministério 
da Defesa para que sejam feitas “comemorações 
devidas” no dia 31 de março de 2019, quando se 
completam 55 anos do golpe empresarial-militar 
de 1964. (...)

 Para a diretoria do ANDES-SN é preciso que 
o Estado brasileiro, na forma de suas instituições, 
façam valer os resultados da Comissão Nacional da 
Verdade, entregues em relatório �nal em 10 de 
dezembro de 2014, com 29 recomendações à 
União para o aprofundamento do Estado demo-
crático de direito, reparando-se as graves violações 

aos direitos humanos e construindo uma cultura 
de paz e justiça.

 O ANDES-SN somou-se às várias iniciativas 
da sociedade civil, familiares de preso(a)s e perse-
guido(a)s político(a)s, instituições, parlamentos, 
partidos políticos, igrejas, e também constituiu 
uma Comissão da Verdade para trazer à tona os 
crimes cometidos pelo Estado brasileiro contra 
professore(a)s, estudantes, servidore(a)s técnico-
(a)-administrativo(a)s das Instituições de Ensino 
Superior.
 Entendemos que é preciso continuar a 
busca por informações sobre os assassinatos de 
militantes que se tornaram, na linguagem do 
poder ditatorial, “desaparecido(a)s político(a)s”, 
pois foram preso(a)s por agentes do Estado vivo-
(a)s e o(a)s familiares até hoje continuam a busca 
de informações sobre as formas pelas quais se 
deram o seu assassinato e desaparecimento.

 Somente com memória, verdade, justiça e 
reparação a sociedade brasileira estará alerta para 
o perigo do retorno de quebra das instituições 
democráticas. Manifestações que buscam revisar o 
passado recente para apagar das memórias as 
lutas que o povo brasileiro engendrou contra a 
ditadura empresarial-militar devem ser repudia-
das por toda a sociedade.
 Para que não se esqueça, para que nunca 
mais aconteça.
 Por memória, verdade, justiça e reparação.’’

Brasília(DF), 27 de março de 2019.
Diretoria do ANDES-Sindicato Nacional

Con�ra a nota na íntegra no site da ADUFOP.

jurídico

ADUFOP obtém decisão liminar contra MP 873 que assegura 
desconto em folha
 A ADUFOP obteve, nesta quarta-feira (27), 
decisão em caráter liminar favorável pela manu-
tenção dos descontos em folha das contribuições 
sindicais de seus �liados. O referido desconto foi 
objeto da Medida Provisória 873/2019, editada 
pelo presidente Jair Bolsonaro, que acabava com a 
contribuição sindical na folha de pagamento. A 
liminar foi proferida pelo Juiz Federal Marcos 
Padula Coelho, da Vara Federal Cível e Criminal da 
SSJ de Ponte Nova-MG. 

 A MP  tem força de lei e tramita no 
Congresso Nacional, sendo que caduca caso não 
seja apreciada em até 120 dias. A medida é aponta-
da pelas entidades sindicais como um ato autoritá-
rio contra a liberdade de organização sindical, 
teria, entre seus objetivos, enfraquecer a resistên-
cia à reforma da Previdência Social, proposta que 
elimina direitos dos trabalhadores enviada por 
Bolsonaro nove dias antes ao Congresso Nacional. 
Tanto a contrarreforma da Previdência quanto a 
m e d i d a  p rov i s ó r i a  fo ra m  d e b at i d a s  n a s 
Assembleias ADUFOP durante essa semana.

 Con�ra a liminar no site da ADUFOP. 
 Em 1º de março, a Medida Provisória 
873/2019, publicada no Diário O�cial da União, 

modi�cou as regras para arrecadação dos sindica-
tos de servidores públicos, suspendendo as cha-
madas consignações. Várias entidades em todo o 
Brasil entraram na Justiça contra a medida e o 
entendimento tem sido favorável aos sindicatos. 
Nas decisões, o judiciário destaca a previsão legal 
do desconto em folha e a ausência de tempo hábil 
para os sindicatos se adaptarem à nova regra.

 A MP 873, já em vigor desde a publicação, 
interfere diretamente na forma de �nanciamento 
dos sindicatos e desobedece a Constituição 
Federal .  Diz  o  ar t igo 8º ,  parágrafo V  da 
Constituição: “a assembleia geral �xará a contribui-
ção que, em se tratando de categoria pro�ssional, 
será descontada em folha, para custeio do sistema 
confederativo da representação sindical respecti-
va, independentemente da contribuição prevista 
em lei."

Assembleia ADUFOP no ICHS - Larissa Lana/ADUFOP

Assembleia ADUFOP no DEGEO - Larissa Lana/ADUFOP Assembleia ADUFOP no ICEA- Larissa Lana/ADUFOP

Mobilização contra o golpe de Estado de 1964 - Reprodução 


