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 A Diretoria da ADUFOP convoca os docentes 
para Assembleia Geral, dia 08/05/2019, quarta-
feira, às 17h, no auditório do DEGEO, Ouro Preto

 É de extrema importância a participação de 
todos os docentes por conta de todos os ataques 
que as universidades, Institutos Federais e CEFET 
estão sofrendo e como estratégia de ampliar a 
mobilização para a construção da greve geral 
contra a reforma da previdência que está prevista 
para 14 de junho, a depender da posição das cen-
trais sindicais.
 Participem!

 Os principais assuntos a serem discutidos 
serão: a participação na Greve Nacional da 
Educação em defesa da Educação Pública e contra 
a Reforma da Previdência no dia 15 de maio; 
Participação na Greve Geral da Classe Trabalhadora 
em 14 de junho.

D i r e t o r i a  d a  A D U FO P  c o nvo c a  d o c e n t e s  p a r a 
ASSEMBLEIA GERAL

ASSEMBLEIA

  O evento teve início às 15h com a Banda 
Villodum. Durante os intervalos da banda, repre-
sentantes das entidades organizadoras e de outros 
movimentos sociais �zeram pequenos discursos. 
Os pontos mais criticados foram os cortes na edu-
cação e a proposta de Reforma da Previdência. 
 O evento terminou com show da Banda 
Sativa Sonitus. Durante a apresentação, os músicos 

recitaram poemas de luta e resistência. 
 Também foram promovidos atos uni�cados 
em diversas cidades do país. A principal reivindica-
ção foi a Reforma da Previdência do governo 
Bolsonaro. Se o Congresso Nacional aprovar o texto 
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
06/2019 milhares de trabalhadores e trabalhadoras 
não vão conseguir se aposentar e muitos se apo-
sentarão com benefícios de menos de um salário 
mínimo. E os que já estão aposentados terão o 
valor dos benefícios achatados. A Frente UFOP-
IFMG já realizou debates e pan�etagens para 
esclarecer a população sobre a proposta de con-
trarreforma. 

 A Frente UFOP-IFMG composta pela 
ADUFOP, ASSUFOP e SINASEFE IFMG realizou 
ontem (01) um Ato Político Cultural na Praça 
Tiradentes, em Ouro Preto, para comemorar o Dia 
do Trabalhador e lutar contra a Reforma da 
Previdência. A manifestação foi pací�ca.
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 Nos dias 04 e 05 de maio, representantes da 
ADUFOP participarão da Reunião Conjunta dos 
Setores das IFES e IEES/IMES na sede do ANDES-SN 
em Brasília, Distrito Federal. A pauta do encontro 
conta com informes, análise de conjuntura, con-
trarreforma da previdência PEC 06/19, MP 873, 

outros assuntos.
 Participarão da reunião o presidente da 
ADUFOP, professor André Mayer, o vice-presidente, 
professor Rodrigo Martoni e 2ª secretária, professo-
ra Amanda Nascimento.

Representantes da ADUFOP par�iciparão da Reunião Conjunta dos 
Setores das IFES e IEES/IMES

formação

Frente UFOP-IFMG realizou Ato Polí�ico Cultural contra 
a Reforma da Previdência no Dia do Trabalhador

Dia do Trabalhador foi marcado por atos contra a Reforma da Previdência em várias cidades do país. Em Ouro Preto, o Ato Polí�ico Cultural, organizado pela 
Frente UFOP-IFMG, foi realizado na Praça Tiradentes - foto: Larissa Lana/ADUFOP


