
Dia 19 de fevereiro - Panfletaço em defesa da previdência pública

Dia 19 de fevereiro, segunda-feira, é Dia Nacional de 
Luta com atos e paralisações em todo o Brasil, contra a 
Reforma da Previdência. Para marcar a data, o Comitê 
Central de Mobilização da Região dos Inconfidentes 
realiza um Panfletaço na Praça da Estação, em Ouro 
Preto, à partir das 11h, para informar e alertar a 
população sobre a retirada de direitos proposta na 
Reforma da Previdência. 

A votação da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 287/16, da Reforma da Previdência, volta à 
pauta no dia 19 de fevereiro, com previsão de votação 
em 28 de fevereiro. 

(O ato previsto para a Praça Tiradentes na mesma 
data foi cancelado).

Participe! Docentes, técnicos e estudantes unidos 
na luta por nenhum direito a menos!

Prestação de contas e indicação da Comissão Eleitoral são pautas da Reunião do 
Conselho de Representantes da ADUFOP em 22 de fevereiro

A Diretoria da ADUFOP realiza no dia 22 de fevereiro, quinta-feira, Reunião Ordinária 
do Conselho de Representantes da entidade. Na pauta, estão a prestação de contas com 
apresentação dos balancetes contábeis referentes ao ano de 2017 e; a designação da 
Comissão Eleitoral para coordenação das eleições de diretoria para gestão no biênio 2018-
2020. A Reunião do Conselho será às 17h, na sede da ADUFOP (Rua Antônio José Ramos, 65, 
Bauxita) e acontece com 1/5 dos conselheiros presentes.

Temer regulamenta Marco Legal de Ciência e Tecnologia

O presidente Michel Temer assinou, no 
dia 8 de fevereiro, decreto que regulamenta 
o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Lei 13.243/16) e mantém o caráter 
privatista da lei. “O caráter se mantém, 
como o ANDES-SN denuncia há anos. Esse 
Marco serve para facilitar a transferência da 
produção pública de ciência para a iniciativa 
privada, para facilitar o compartilhamento 
da infraestrutura pública com a iniciativa 
privada e para desmantelar a Dedicação 
Exclusiva na carreira docente”, critica o professor Epitácio Macário, 3º tesoureiro do ANDES-
SN e um dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia (GTC&T) do 
Sindicato Nacional.

Macário ressalta, também, a crítica à criação das Instituições Científicas e Tecnológicas 
(ICTs), previstas no Marco. Para o docente, as ICTs são Organizações Sociais (OSs), que 
terceirizam a produção de ciência e tecnologia no Brasil. Essas ICTs podem captar recursos 
públicos e privados e intermediar a prestação de serviços entre as instituições públicas e o 
mercado. Em médio prazo, isso deve gerar uma maior transferência de fundos públicos, de 
estrutura e de pessoal para a iniciativa privada.

O ANDES-SN editou uma cartilha sobre o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, na qual 
analisa detalhadamente os problemas da Lei 13.243/16. Também publicou, em janeiro de 
2018, o Caderno 28 do Sindicato Nacional, que debate os rumos da ciência brasileira.
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Agenda
• Dia 19 de fevereiro, segunda-feira
11h - Panfletaço em Defesa da Previdência
Local: Praça da Estação - Ouro Preto

• Dia 22 de fevereiro, quinta-feira
17h - Reunião do Conselho de Representantes da 
ADUFOP
Local: Sede da ADUFOP

Plantão da Assessoria Jurídica - Fevereiro
• Dia 20/02, terça-feira - 14h às 17h
• Dia 27/02, terça-feira - 14h às 17h
Local: Sede da ADUFOP (Rua Antônio José 
Ramos, 65, Bauxita)
Os interessados devem fazer o agendamento, 
indicando o dia e horário, bem como a descrição 
do assunto pelo email: juridico@adufop.org.br.

www.adufop.org.br


