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 Torcemos também que o governo respeite a 
autonomia universitária prevista na Constituição 
da República, não atuando no sentido de estran-
gular �nanceiramente seu funcionamento.

 O resultado das eleições presidenciais dei-
xou o sindicato apreensivo. Assim como a Direção 
Nacional do ANDES, a ADUFOP orientou somar 
esforços contra a candidatura da extrema-direita, 
por avaliar que o projeto de país do candidato não 
condiz com uma sociedade democrática e plural e, 
tampouco, vai ao encontro das demandas da 
classe trabalhadora.
 Na quinta e sexta-feira anteriores às eleições 
vimos um ataque orquestrado contra às 
Universidades, seus servidores e alunos, com o 
único objetivo de restringir o livre debate de ideias 
no espaço acadêmico. Esperamos que estas atitu-
des arbitrárias não sejam a regra do futuro gover-
no. 

 Queremos ainda que os governantes respei-
te as trabalhadoras e os trabalhadores das 
Universidades, mantendo a remuneração sem 
redução salarial e oferecendo condições dignas de 
trabalho para todas(os).
 Contudo, caso estes desejos não se concreti-
zem, gostaríamos de ressaltar que a ADUFOP 
enquanto entidade sindical estará sempre na 
defesa da categoria docente e do caráter público 
da Universidade.
 Não vamos recuar um só passo em nossos 
princípios e não deixaremos nenhuma companhe-
ira e nenhum companheiro sozinho na luta por 
seus direitos.

 Não tenhamos medo do futuro! 

Diretoria da ADUFOP - Gestão 2018-2020

NOTA

Às professoras e aos professores da UFOP: estaremos lado a lado! 

 As diretrizes estabelecidas no projeto  
devem repercutir sobre os livros paradidáticos e 
didáticos. Terão impacto também nas avaliações 
para o ingresso na carreira docente e nas institui-
ções de ensino superior. Pelo texto do relator, a lei 
entraria em vigor dois anos após aprovada.
 Raquel Dias, 1ª tesoureira do ANDES-SN e 
uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho de 
Política Educacional (GTPE) ressalta que não é uma 
surpresa o projeto ter sido pautado, considerando 
a série de ataques orquestrados, em especial 
desde a última semana, contra a educação pública 

 Raquel Dias ressalta ainda que o sindicato 
nacional e demais entidades do setor da educação 
estão se organizando e que uma reunião da Frente 
Escola Sem Mordaça já estava convocada para esta 
quinta-feira (1). 

e a autonomia dos professores.

 A ADUFOP, assim como o ANDES-SN, é 
contrária ao projeto. A Frente Escola Sem Mordaça 
alerta que por trás dessa suposta neutralidade está 
o cerceamento à atividade pedagógica e a imposi-
ção da mordaça ao ato de lecionar.

 O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), excluindo disciplinas com o con-
teúdo de "gênero" ou "orientação sexual". Prevê 
que cada sala de aula tenha um cartaz com “deve-
res” do professor.

 O Projeto de Lei (PL) 7180/2014, conhecido 
como “Escola Sem Partido”, deve ir à votação hoje 
(31), na comissão especial da Câmara dos 
Deputados. Foi convocada uma reunião para às 
14h30, para deliberar sobre o parecer do relator, 
deputado Flávio Augusto da Silva (PSC-SP). Se 
aprovado neste colegiado, o texto pode seguir 
direto para o Senado, a não ser que 52 deputados 
requeiram que o tema seja analisado pelo plenário 
da Câmara. 

Com informações do ANDES-SN

NACIONAL

Comissão especial da Câmara dos Deputados tentará votar Projeto 
de Lei ‘‘Escola sem Par�ido’’

Ÿ Política Educacional;

 Participem! Con�ra os GTs:

Ÿ Política de Formação Sindical. 

A criação do grupo é fundamental para aprofundar 
a análise das medidas governamentais que atin-
gem os trabalhadores e promover a formação e 
politização dos docentes.

 A ADUFOP formalizou, em reunião, no dia 29 
de outubro, o Grupo de Trabalho (GT) Política de 
Formação Sindical articulado com o ANDES-SN. 

Ÿ Ciência e Tecnologia;

 adufop.comunicacao@gmail.com 

 Os interessados em integrar algum dos GTs 
devem enviar o nome e o grupo que deseja atuar 

para o e-mail:

Ÿ Carreira;

Ÿ Política de classe, Questões Étnico-raciais, 
Gênero e Diversidade Sexual;

GTS

Diretoria da ADUFOP formaliza o GT Polí�ica de Formação Sindical

Educadores contra o PL ‘’Escola sem Par�ido’’  - foto:  Reprodução/ 
TV Integração

NOTANOTANOTA

 São muitos os ataques como a Reforma 
Trabalhista, a Emenda Constitucional 95, a terceiri-
zação dos serviços públicos, o Escola Sem Partido e 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Não estamos em um bom momento. 
Precisamos encarar com compromisso e o apoio da 
categoria as ameaças que se apresentam.
 Devemos re�etir e reforçar as nossas lutas 
para enfrentar àqueles que desejam retirar nossos 
direitos e precarizar nossas condições de trabalho.

 Em 2018, a Adufop completa 36 anos, no dia 
04 de novembro. 

 A festa anual será no dia 09 de novembro de 
2018, sexta feira, a partir de 21h30, no Buffet Sabor 
e Arte, localizado na Rua Domingo Mendes, nº33, 
Saramenha, Ouro Preto, MG.

 Independente do período sombrio que se 
anuncia estaremos unidos e, para �rmar essa 
união, a confraternização será mantida como uma 
forma de fortalecer a base para que todos cami-
nhemos juntos com lucidez e esperança.   

 Não há dúvidas de que teremos dias difíceis 
pela frente, com um projeto de governo que mistu-

ra velhas e novas formas de controle e autoritaris-
mo. Não podemos nos abater e vamos resistir! 
Seguimos em frente, com cuidados e coragem 
necessários.

CONFRATERNIZAÇÃO

ADUFOP   mantém  a  confraternização  como  forma  de  resistência


