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 É de extrema importância a participação de 
todos os docentes já que um dos objetivos desse 
governo de extrema direita é enfraquecer os 
sindicatos e a classe trabalhadora para aprovar a 
Reforma da Previdência. 

 Os principais assuntos a serem discutidos 
serão: a Medida Provisória 873/2019 que altera as 
regras para contribuição sindical; a Reforma da 
Previdência (Proposta de Emenda Constitucional 
06/2019); a Adesão ao FUNPRESP (tanto a ADUFOP 
quanto o ANDES-SN já deram orientações aos 
docentes sobre o tema); o Decreto 9725/19 que 
prevê cortes nas funções grati�cadas.

 Participem! 

 A Diretoria da ADUFOP realiza na próxima 
semana uma série de Assembleias.  A primeira será 
em Mariana, terça-feira, 26/03, no auditório G20 do 
ICHS, às 17h. A segunda, em Ouro Preto, quarta-
feira, 27/03, no auditório do DEGEO, no mesmo 
horário. Em João Monlevade, a Assembleia será no 
auditório do ICEA, quinta-feira, 28/03, também às 
17h.

ADUFOP convoca docentes para Assembleia Geral 
categoria
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Política Educacional;

Participem! Con�ram os Gts:

Política de Formação Sindical.

A ADUFOP está rearticulando seus Grupos de Trabalhos (Gts). Os interessados em integrar algum dos 
GTs devem enviar o seu nome e do grupo que deseja integrar para: comunicacao@adufop.org.br

Ciência e Tecnologia;
Carreira;

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

Grupos de Trabalho

ADUFOP par�icipa hoje de Seminário em Defesa da Universidade 
Pública no DEGEO

formação

 O seminário é aberto a todos e é organizado 
pelo DCE da UFOP. Um dos objetivos é debater 
com toda comunidade acadêmica acerca dos 
desa�os da manutenção da universidade pública 
em uma conjuntura de cortes e ataques de um 
governo neoliberal. 

 

 A ADUFOP, o ASSUFOP, o DCE e a Reitoria 
uniram-se no �nal de 2018 lançando a Frente 
UFOP em Defesa da Universidade Pública e das 
Expressões Democráticas. A frente tem o intuito de 
estabelecer uma relação de proximidade entre 
docentes, técnicos-administrativos e estudantes 
para planejarem ações com articulações a nível 

local e nacional para combater os ataques à educa-
ção pública.

 Representantes da ADUFOP participam do 
Seminário em Defesa da Universidade Pública da 
Semana de Recepção de Calouros. A atividade 
acontece hoje (21), às 16h, no auditório do DEGEO, 
no campus Morro do Cruzeiro. Foram convidados 
também representantes do ASSUFOP e da 
Reitoria. 

luta

Frente UFOP - IFMG organiza Dia Nacional de Luta em Defesa da 
Previdência em Ouro Preto e em Mariana

 Nesta sexta-feira (22), será realizado o Dia 
Nacional de Luta em Defesa da Previdência. A data 
foi estabelecida de forma unitária pelas centrais 
sindicais brasileiras. A Frente UFOP - IFMG fará 
pan�etagens nas ruas de Ouro Preto e Mariana 
com esclarecimentos sobre a Reforma da 
Previdência. A proposta é a construção de uma 
nova Greve Geral para barrar a aprovação da PEC 
06/2019. Em Ouro Preto, a atividade será na Ponte 
dos Contos, às 11h. Já em Mariana, o ponto de 
encontro é no ICSA, às 10h. 
 A PEC di�culta o acesso e reduz o valor dos 
benefícios ao estabelecer a obrigatoriedade da 
idade mínima de 65 anos para os homens, 62 para 

as mulheres e aumenta o tempo de contribuição 
de 15 para 20 anos, além de retirar da Constituição 
o sistema de Seguridade Social brasileiro. Ao 
contrário do que diz o governo de Jair Bolsonaro 
(PSL),  a reforma não vai garantir a aposentadoria 
das gerações futuras nem da atual, vai restringir o 
acesso à aposentadoria e reduzir o valor dos bene-
fícios, em especial dos trabalhadores mais pobres 
e das mulheres.
 Barrar esta contrarreforma é uma necessida-
de da classe trabalhadora brasileira e o dia 22 de 
março será a primeira atividade uni�cada das 
centrais sindicais contra a PEC 06/2019. 


