
Docentes debatem conjuntura e aprovam centralidade da luta para 2018

De 22 a 27 de janeiro, cerca de 550 delegados 
e observadores participam do 37º Congresso, na 
Universidade Estadual da Bahia (Uneb), em Salvador 
(BA). A ADUFOP conta com sete representantes: 
os professores André Mayer (Diretoria), Joaquim 
Toledo (aposentado-ICEB), Alexandre Arbia (DECSO), 
Rodrigo Martoni (DETUR) e as professoras Viviane 
Queiroz (DECSO), Clarissa Rodrigues (DEQUI) e 
Alessandra Ribeiro (DECSO).

Instância máxima de deliberação do Sindicato Nacional, o Congresso tem como tema central 
“Em defesa da educação pública e dos direitos da classe trabalhadora”. A plenária de abertura 
contou com a participação de dezenas de entidades e movimentos sindicais, populares e 
estudantis. Eblin Farage, presidente do ANDES-SN, destacou ser um momento muito relevante 
de conjuntura política do país. “É necessário ter uma ampla articulação com as centrais sindicais, 
movimentos em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Este ano completa 
200 anos do nascimento do Karl Marx, 170 anos do manifesto comunista que contribuiu para 
a organização dos operários, os 100 anos da reforma de Córdoba e 130 anos da abolição da 
escravidão, conquistada pela luta dos movimentos negros. Essas lutas até hoje nos inspiram”. E 
relembrou que este ano marca os 40 anos do ANDES-SN, que desde então vem se destacando 
por ser um sindicato classista, de base e de muita combatividade. 

Durante a semana, os participantes têm expressado 
as diferentes análises de conjuntura e debatido 
questões como as contrarreformas impostas aos 
trabalhadores pelo governo Temer, as retiradas de 
direitos promovidas pelos governos anteriores e 
suas consequências para o setor da Educação, além 
da Justiça seletiva e do julgamento do ex-presidente 
Lula, que pode resultar no impedimento de sua 
candidatura. Foram abordados também os ataques 
promovidos pelos governos estaduais, a situação 

dos trabalhadores aposentados e pensionistas, dos trabalhadores da América Latina, a 
necessidade de construção de uma nova greve geral para barrar a Reforma da Previdência, 
e ainda, o papel do Sindicato Nacional nesses processos e a participação em diversas lutas e 
ações de resistência contra os retrocessos. 

Após mais de 50 intervenções, os delegados aprovaram, como centralidade da luta do Sindicato 
Nacional para 2018: “Fortalecer a unidade de ação com os setores dispostos a barrar e revogar 
as contrarreformas. Construir as lutas e a greve do funcionalismo público federal, estadual e 
municipal em defesa da educação e dos serviços públicos e da garantia de direitos, rumo a 
uma nova greve geral. Fora Temer. Nenhum direito a menos.”

Duas importantes publicações foram apresentadas em Salvador (BA). Em sua edição nº 61, a 
Revista Universidade e Sociedade traz artigos, entrevistas, reportagens e outras contribuições 
relacionadas ao tema “Desmonte da Educação Pública: os ataques às Universidades Estudais 
e aos Colégios de Aplicação”. Já o Cadernos Andes nº28 aborda o tema “Neoliberalismo e 
política de Ciência e Tecnologia no Brasil – um balanço crítico (1995-2016)”. As publicações 
são ferramentas que contribuem para a formação dos docentes, e ainda servirão para 
instrumentalizar a luta e os debates da categoria. Também foi distribuído o manifesto da 
Reforma de Córdoba, que completa 100 anos em 2018.

Comitê Central de Mobilização retorma atividades

Representantes da ADUFOP, ASSUFOP, UBM-Ouro Preto, 
FENET, SINASEFE-IFMG, Ocupa-UFOP e Ocupação Chico 
Rei participaram da primeira reunião do Comitê Central de 
Mobilização de Estudantes e Trabalhadores da Região dos 
Inconfidentes, ocorrida no dia 23 de janeiro. As entidades 
fizeram informes sobre suas atividades desenvolvidas e 
elencaram pontos de pauta para o debate em relação à conjuntura local e nacional. A próxima 
reunião será na sede da ADUFOP, no dia 30 de janeiro, às 10h.
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Agenda
• Dia 30 de janeiro, terça-feira
10h - Reunião do Comitê Central de Mobilização
Local: ADUFOP

www.adufop.org.br

Plantão da Assessoria Jurídica - Janeiro
• Dia 30/01, 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.


