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Participe!
Dias 9 e 10 de maio
Eleiçõ es ADUFOP e Conselho
de Representates e eleiçã o
da Diretoria do ANDES-SN

Inscrições encerradas: chapa e conselho dos
representantes homologadas
Encerrou, ontem, 12 de abril, as
inscriçõ es das Chapas para a Diretoria e
candidaturas individuais para o Conselho
de Representantes. Inscreveram- se a chapa,
“Ad u fo p d e c l a s s e e d e l u t a ! ” e 1 2
professores para as candidaturas
individuais do Conselho de Representantes.
Os professores membros da
Comissã o Eleitoral reuniram-se no dia 13 de
abril, na ADUFOP - Seçã o Sindical, gestã o
2018-2020, quando receberam da

Comissã o Eleitoral, Luı́ s Antô nio Rosa Seixas (centro) na condiçã o de
Presidente, Fernando Antô nio Borges Campos e Paulo Ernesto Antonelli.

secretaria da ADUFOP as ichas com as
candidaturas protocoladas.

A Comissã o

Eleitoral veri icaram as inscriçõ es à luz do
Regimento Eleitoral e declararam

homologadas as candidaturas apresentadas.
Mais informações: www.adufop.org.br

Manifesto de apresentação da chapa “Adufop de classe e de luta!”
Em um tempo muito adverso, com o ataque incessante contra os interesses de trabalhadoras e
trabalhadores, a chapa “Adufop de classe e de luta”, vem se apresentar aos docentes e a toda comunidade
acadê mica da UFOP, para disputar as eleiçõ es à diretoria da entidade, para o biê nio 2018-2020. As eleiçõ es estã o
previstas para 09 e 10 de maio de 2018, quando també m acontece a eleiçã o para o ANDES - SN
Nosso coletivo assume, como frente determinante de luta, a defesa intransigente e incondicional da
classe trabalhadora; da categoria docente da UFOP; e do cará ter pú blico da universidade federal.

Adufop de classe e de luta!
Presidente: André Mayer (Serviço Social)
Vice-Presidente: Rodrigo Martoni (Turismo)
1ª Secretaria: Cristina Maia (Biologia)
2ª Secretaria: Amanda Nascimento
(Computação)
1ª Tesoureira: Kathiuça Bertollo (Serviço Social)
2º Tesoureiro: Joaquim Toledo (Química)
Manifesto completo no site da Adufop:
www.adufop.org.br

