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Representantes da ADUFOP par�iciparam da Reunião 
C o n j u n t a  d o s  S e t o r e s  d a s  I F E S  e  I E E S / I M E S

 

 Ele destacou também a importância da 
c o n s t r u ç ã o  d a  G R E V E  N A C I O N A L  D A 

EDUCAÇÃO, marcada para o dia 15 de maio, 
dando visibilidade aos ataques que o funcionalis-
mo e as políticas públicas estão sofrendo e fortale-
cer a luta nos patamares que a conjuntura exige.

 Nos dias 04 e 05 de maio, representantes da 
ADUFOP participaram da Reunião Conjunta dos 
Setores das IFES e IEES/IMES na sede do ANDES-SN 
em Brasília, Distrito Federal. A pauta do encontro 
contou com informes, análise de conjuntura, 
contrarreforma da previdência PEC 06/19, MP 873, 
outros assuntos. Participaram da reunião o presi-
dente da ADUFOP, professor André Mayer, o vice-
presidente, professor Rodrigo Martoni e 2ª secre-
tária, professora Amanda Nascimento. 
 Durante as atividades, os representantes 
das seções sindicais do ANDES avaliaram a conjun-
tura e construíram encaminhamentos  para a 
intensi�cação das lutas. Para isso, o presidente da 
ADUFOP, André Mayer, ressalta que a tarefa dos(as) 
professores(as) é contribuir para elevação da 
mobilização e da resistência da categoria e do 
conjunto da classe trabalhadora tendo como 
horizonte a construção urgente da GREVE GERAL 
de 14 de junho.  
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 A Assembleia foi presidida pelo presidente 
da ADUFOP, professor André Mayer, e pela 1ª 
secretaria, professora Cristina Maia. Entre os assun-
tos destacados nos informes, André Mayer avaliou 
a participação de representantes da ADUFOP na 
Reunião conjunta dos Setores da IFES e IEES/IMES, 
na sede do ANDES-SN em Brasília, nos dias 04 e 05 
de maio. Também informou sobre os cortes de 30% 
no orçamento da Instituições Federais de Ensino 
Superior; a suspensão de concursos e congela-
mento de salários; a MP 873/19 que suspende a 
contribuição sindical; cortes nas funções grati�ca-
das na UFOP; os cortes nas verbas da Ciência e 
Tecnologia, Capes e CNPQ; Debates: Impactos da 
Extinção da Previdência (25/04 e 26/04)  e Ato 
Uni�cado no 1º Maio (ambos realizados pela 
Frente UFOP-IFMG). Outros assuntos destacados 
nos informes foi a manifestação do Ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, sobre o aporte dos 
cursos de Sociologia e Filoso�a. 
 O presidente da ADUFOP apresentou a 
proposta da Diretoria de aprovação de participa-
ção na Greve Geral da Educação de 15 de maio e na 
Greve Geral de 14 de junho. As duas propostas 
foram aprovadas por unanimidade e já foram 
o�cializadas à Reitoria da UFOP apontando a 

suspensão das atividades. 
 A Greve Geral da Educação tem como pauta 
principal a luta contra os cortes no orçamento das 
universidades e institutos federais de ensino do 
país e contra a Reforma da Previdência.  Em Ouro 
Preto, o ato terá início com concentração em frente 
ao RU, no campus Morro do Cruzeiro, às 13h, com 
o�cina de cartazes. Às 14h, caminhada para a 
portaria do IFMG passando pela portaria da UFOP 
para reunir com os servidores e alunos dos institu-
tos. Em seguida, passeata até a Barra onde terá o 
ato com falas e pan�etagem. Em Mariana, a mobili-
zação terá concentração no ICSA às 15h, caminha-
da ao Terminal Turístico às 16h, seguindo para o 
ICHS, onde passará o �lme documentário sobre 
Igor Mendes, garoto assassinado pela Polícia 
Militar em Ouro Preto-MG numa abordagem 
policial. O cronograma das ações será amplamente 
divulgado em breve.
 Outro encaminhamento aprovado foi a 
constituição do Comando de Mobilização por 
Unidade. Foram inscritos para participar: no ICHS, 
Luisa Rauter, Marcelo Abreu e Fábio Faversani; na 
Escola de Minas, Marcos Suita; no IFAC, Ricardo 
Gomes e Ernesto Valença; no ICEB, Alexandre 
Paula, Hildeberto Caldas e Gilmar Souza; no ICSA, 
Kathiuça Bertollo e Rodrigo Ribeiro.  Os interessa-
dos em participar,  podem encaminhar e-mail para 
comunicacao@adufop.org.br. Foi deliberada 
também a próxima Assembleia Geral, agendada 
para dia 22 de maio. 

 Docentes se reuniram em Assembleia Geral 
ADUFOP ontem(08/05), às 17h, no auditório do 
DEGEO. Foram aprovadas por unanimidade a 
participação na Greve Geral da Educação (15/05) e 
na Greve Geral (14/06).

Docentes aprovam adesão à Greve Geral da Educação 
(15/05) e à Greve Geral (14/06)
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