
FACEBOOK.COM/ADUFOP

@ADUFOP

ADUFOP.ORG.BR

ÚLTIMAS
NOTÍCIAS

 13 de junho 2019 edição nº 204

 Em Mariana: 15h - concentração no Terminal 
Turístico com o�cinas de cartazes. Às 17h, o ato sai 
pela Avenida Getúlio Vargas em direção à 
Prefeitura. Em seguida, os manifestante retornam 
em direção a Praça da Sé. O ato termina às 19h, na 
Praça Gomes Freire, onde haverá uma atração 
cultural. 
 Os docentes, os trabalhadores técnico-
administrativos da educação e os estudantes da 
região já mostraram força e disposição de luta nos 
atos realizados nos dias 15 e 30 de maio. Agora, 
junto com outras categorias, convidam todos para 
a mobilização contra a Reforma da Previdência, 
contra os cortes na educação e por um novo mode-
lo de mineração.

 Em Plenárias, realizadas nos dias 6 (Mariana) 
e 7 de junho (Ouro Preto), foram de�nidas a 
construção dos atos do dia 14.

 Amanhã (14), está marcada uma grande 
Greve Geral contra a Reforma da Previdência. 
Estudantes e trabalhadores de vários setores 
aderiram ao chamado de mobilização e participa-
rão de atos em diversas cidades do país. Também 
fazem parte das reivindicações temas como maior 
geração de empregos formais, os cortes na 
Educação e, na região dos Incon�dentes, por um 
novo modelo de mineração. Em Ouro Preto e 
Mariana, sindicatos, entidades estudantis e movi-
mentos sociais convocam atos para que toda a 
população participe. 

 Em Ouro Preto:15h - concentração e o�cina 
de cartazes na Barra, 16h -  saída em passeata para 
chegar ao Pilar. O ato seguirá pela Rua Randolfo 

Bretas, Rua São José e Rua Direita e chegará na 
Praça Tiradentes, local onde acontecerão falas e 
uma atividade cultural de encerramento. 

ADUFOP convoca docentes a par�iciparem da Greve Geral

luta
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