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37º Congresso do ANDES-SN em Salvador tem sete representantes da ADUFOP
Professores e professoras de todo o Brasil se
reúnem de 22 a 27 de janeiro em Salvador-BA para
debater os rumos da mobilização docente para
2018 no 37º Congresso do ANDES-SN. A delegação
da ADUFOP conta com sete docentes: Viviane
Queiroz (DECSO), Alexandre Arbia (DECSO), Joaquim
Toledo (aposentado-DEQUI), Clarissa Rodrigues
(DEQUI), Alessandra Ribeiro (DECSO), André Mayer
(Diretoria ADUFOP) e Rodrigo Martoni (DETUR). O Professores Alexandre Arbia, André Mayer, Rodrigo Martoni, Joaquim
e Alessandra Ribeiro, e a secretária da ADUFOP, Claudia Peret,
Congresso está sendo organizado pela Aduneb-BA Toledo
em reunião sobre o Congresso do ANDES-SN
e as plenárias ocorrerão na Universidade do Estado
da Bahia (UNEB).
No dia 16 de fevereiro, parte dos docentes da UFOP que irão participar Congresso se
reuniram na sede da ADUFOP para debater a logística da viagem e questões relativas do
momento político do Congresso.
A pedido da Regional Leste do ANDES-SN, a diretoria da ADUFOP aprovou ajuda de custo,
relativa às despesas de hospedagem, para dois docentes da ADUEMG participarem do Congresso.

Decreto que extingue mais de 60 mil cargos no Executivo abre margem para ampliar
terceirização
Governo lança cortina de fumaça, faz parecer que economiza e equilibra contas enquanto
precariza serviço público e transfere para empresas privadas investimento que é obrigação do
Estado. Foi publicado em 10 de janeiro um decreto que extingue 60,9 mil cargos na administração
pública federal. É mais um ataque aos servidores públicos federais, com o objetivo de desmontar
os serviços públicos ofertados à população. As vagas dos cargos que não estiverem ocupadas
serão extintas imediatamente. Já as que vierem a vagar, não serão repostas. Além disso, o
decreto veda ainda a abertura de concurso público e provimento de vagas adicionais para
outros 58 cargos, todos para técnico-administrativos (TAE) das Instituições Federais de Ensino.
Diretamente relacionados a Educação Federal, são mais de 4 mil cargos extintos, a maioria para
TAE em diferentes áreas de atuação. Em relação ao Magistério Superior, o decreto extingue 70
cargos de Professor de 1º e 2º Grau – do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
A decisão abre margem para que o governo amplie o processo de terceirização no setor
público. Muitas funções vão continuar sendo exercidas, como já acontece hoje em muitos
casos, por empresas contratadas para fornecer e prestar aquele serviço.

CSP-Conlutas foca esforços no combate à Reforma da Previdência
Em reunião realizada em 11 de janeiro, a Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas definiu
que todos os esforços da Central no próximo período serão concentrados numa forte mobilização
para barrar a Reforma da Previdência (Proposta de Emenda à Constituição 287/16). A CSPConlutas deliberou a realização de uma forte campanha, com vídeos, materiais impressos e nas
redes sociais, para conscientizar os trabalhadores e a maioria da população sobre a gravidade da
Reforma, bem como buscar construir um forte processo de lutas, rumo a uma nova Greve Geral
para derrotar a PEC 287. A CSP-Conlutas também fez um chamado às direções das demais centrais
sindicais, para que seja marcada urgentemente uma reunião para preparar um calendário de
mobilizações contra a Reforma da Previdência, prevista para ser votada já em fevereiro. A CSPConlutas orienta que todos os sindicatos, movimentos e entidades filiadas devem organizar, nos
estados e regiões, plenárias, seminários e reuniões para preparar a luta contra a Reforma da
Previdência, com todas as organizações e ativistas que estejam dispostos a lutar.

Agenda
• Dia 23 de janeiro, terça-feira
10h - Reunião do Comitê Central de Mobilização
Local: Sindicato ASSUFOP
• De 22 a 27 de janeiro
37º Congresso do ANDES-SN
Local: Salvador-BA

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.
www.facebook.com/adufop
@adufopsindical

