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 A ADUFOP estará em recesso nos dias 18  e 19 de abril, quinta e sexta-feira. Na segunda-feira, 22, o 
expediente administrativo na sede da entidade funcionará normalmente. 
 Caso seja necessário, encaminhe um e-mail para secretaria@adufop.org.br

Expediente ADUFOP

calendário 

C A L E N DÁ R I O  D E  LU TA S

 

25/04 - Debate: “Impactos da ex�inção da previdência na sua 
vida” - Auditório do IFMG, 15h.
26/04 - Debate: “Impactos da ex�inção da previdência na sua 
vida” - Auditório do ICEB, 15h.

 A ADUFOP está organizando um calendário 
de lutas. O calendário foi um encaminhamento da 
reunião conjunta dos Grupos de Trabalho realizada 
ontem (16), na sede da entidade. Os docentes que 
desejarem incluir suas ações para compor o calen-
dário devem encaminhar um e-mail informando 
nome da atividade, data, horário e local para 
comunicacao@adufop.org.br 

 Também está programada uma atividade 
para 1° de Maio – Dia Internacional de Luta dos 
Trabalhadores – que é a próxima data nacional de 
luta uni�cada apontada pelas centrais sindicais. As 
entidades estão organizando um evento na Praça 
Tiradentes em Ouro Preto. Em breve, mais informa-
ções. 

 A Frente UFOP-IFMG composta pela 
ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG convida a 
comunidade para dois debates com o tema 
“Impactos da extinção da previdência na sua vida”. 
O primeiro será realizado no auditório do IFMG no 
dia 25 de abril, quinta-feira, às 15h, com a pre-
sença dos educadores Emílio Gennari e Juliane 
Furno. Na sexta-feira, 26 de abril, a atividade será 
no auditório do ICEB na UFOP, às 15 e os convida-
dos são a deputada estadual Marília Campos e o ex-
diretor da FASUBRA Rolando Malvásio.  
 O calendário de lutas contra a Reforma da 
Previdência vem sendo articulado pela Frente 
UFOP-IFMG desde março. Os principais pontos 
discutidos entre os representantes das entidades 
foram formas de trazer para a população da cidade 
esclarecimentos sobre a Proposta de Emenda 
Constitucional - PEC - 06/2019) e, dessa forma, 
construir uma unidade local para barrar a contrar-
reforma que ataca diretamente a classe trabalha-
dora.  

FRENTE UFOP-IFMG convida comunidade para Debates 
sobre  ‘‘Impactos da ex�inção da Previdência em sua vida’’ e 
para Ato Público no dia 1º de Maio

local

 Participaram das atividades a 1ª secretária da 
ADUFOP, professora Cristina Maia, a 2ª secretária, 
professora Amanda Nascimento e a 1ª tesoureira, 
Kathiuça Bertollo. A mesa de abertura, na sexta(12), 
foi composta por entidades que defenderam a 
educação sob a ótica de um projeto classista e 
democrático. No sábado aconteceu debates e 
discussões nos grupos de trabalho. No domingo foi 
realizado a plenária �nal, com os encaminhamen-
tos do encontro e a leitura da Carta do III ENE . O 
documento sintetiza os encaminhamentos frutos 
das discussões dos Grupos de Trabalho realizados 
na tarde de sábado (13). A carta foi construída em 
consenso entre as entidades sindicais, movimen-
tos sociais e estudantis que participaram da ativi-
dade.

 Nos dias 12, 13 e 14 de abril representantes 
da ADUFOP participaram do III Encontro Nacional 
de Educação (ENE)  na Universidade de Brasília 
(UnB) em Brasília, Distrito Federal. O encontro teve 
como tema “Por um projeto classista de Educação” 
e reuniu docentes,  professores,  técnicos-
administrativos e representantes de movimentos 
sociais.

 O documento �nal do III ENE apontou um 
plano de lutas que indica, entre outras ações, a 
construção de um calendário nacional de lutas 
para barrar a Contrarreforma da Previdência; a 
construção da greve geral para derrotar a contrar-
reforma e os ataques da extrema-direita; a constru-
ção de semana nacional de paralisação da educa-
ção em defesa da educação pública, dos serviços 

públicos e contra a reforma da Previdência. Propõe 
a defesa do direito irrestrito de organização de 
lutas e movimentos sociais, manifestações e gre-
ves; aprofundar os esforços de luta contra o Projeto 
Escola sem Partido e em defesa da liberdade de 
cátedra e ensino, assim como continuar construin-
do a Frente Nacional Escola Sem Mordaça, como 
experiência unitária para defender um projeto 
classista e democrático de educação.
 A primeira agenda de mobilização está 
prevista já para o mês de abril. Os participantes 
de�niram pela realização de uma semana de 
mobilização de 22 a 29 de abril. A Frente UFOP-
IFMG realizará dois debates com o tema “Impactos 
da extinção da previdência na sua vida” nos dias 25 
e 26 de abril.

Representantes da ADUFOP par�iciparam do III Encontro 
Nacional de Educação em Brasília

formação

Representantes da ADUFOP par�iciparam do III ENE - Foto: Divulgação

 Diretoria da ADUFOP - Gestão 2018-2020

A ADUFOP repudia veementemente a atitude 
arbitrária e autoritária sofrida pela professora 
Camila Marques, prestando neste momento solida-
riedade à mesma e a todas(dos) docentes que 
sofrem algum tipo de violência no seu cotidiano.

Por outro lado, a ADUFOP reforça que está atenta e 
vigilante a qualquer desrespeito que possa ocorrer 
no exercício da docência, colocando-se, mais uma 
vez, à disposição de toda categoria no que se refere 
à defesa do direito e liberdade de ensinar.

 A comunidade acadêmica e escolar foi 
surpreendida na manhã da última segunda-feira, 
dia 15/04, com absurda prisão por "desacato" da 
Coordenadora Nacional do SINASEFE (Sindicato 
Nacional dos Servidores dos IF'S).

A professora Camila Marques, que leciona no 
Instituto Federal de Goiás, Campus Águas Lindas, 
estava no exercício do magistério e impediu que 
policiais, sem mandado judicial, adentrassem a sala 
de aula para averiguar denúncias em desfavor de 
seus alunos.

Agindo no intuito de proteger os menores que 
estavam sob sua responsabilidade, a professora foi 
conduzida para a Delegacia, �cando incomunicá-
vel por várias horas. Infelizmente, a direção do 

Campus coadunou com esta intervenção policial, 
desrespeitando o ambiente acadêmico e escolar.

NOTA DE REPÚDIO À PRISÃO DA PROFESSORA CAMILA 
MARQUES

NOTA


