Seção Sindical do ANDES-SN

Nº 152 - Ouro Preto, 2 de fevereiro de 2018

Permanência do ICHS/UFOP é pauta de reunião na Câmara Municipal de Mariana
A comunidade do ICHS e do Movimento Fica UFOP/ICHS/
Mariana convida para a reunião entre a UFOP e a Arquidicioce
que será intermediada pela Câmara Municipal de Mariana. A
reunião será no dia 7 de fevereiro, quarta-feira, às 14h. Haverá
uma caminhada saindo do ICHS às 13h30 em direção à Câmara.

Eleição do ANDES-SN terá duas chapas
A inscrição de duas chapas para participar do processo eleitoral da nova diretoria do ANDESSN foi confirmada em 27 de janeiro, no 37º Congresso do Sindicato Nacional. A chapa 1
“ANDES Autônomo e de Luta” tem como candidatos a presidente, Antônio Gonçalves Filho
(APRUMA); a secretária-geral, Eblin Farage (ADUFF); e a tesoureira, Raquel Dias Araújo
(SINDUECE). A chapa 2 “Renova ANDES” tem como candidatos a presidente, Celi Taffarel
(UFBA); a secretária-geral, Maria de Lourdes Nunes (ADUFPI); e a tesoureiro, Everaldo
Andrade (ADUSP). As chapas terão até o dia 27 de fevereiro para apresentar os demais nomes
que compõem a candidatura. A comissão eleitoral terá 7 dias corridos para homologar as
inscrições. As eleições serão por votação direta e secreta em todo o Brasil, nos dias 9 e 10
de maio de 2018.

Carnaval de protestos contra a Reforma da Previdência e o assédio
A Reforma da Previdência volta à pauta no Congresso no dia 19 de
fevereiro e a mobilização para barrar a retirada de direitos
é ainda mais urgente. A ADUFOP junto ao Comitê
Central de Mobilização vai distribuir adesivos
de protesto para os foliões em Ouro Preto com
palavras de ordem contra os ataques do governo,
principalmente contra a Reforma da Previdência.
Haverá protesto também contra o assédio no
Carnaval, além dos adesivos, ADUFOP apoiou o
pedido dos estudantes do OcupaUFOP de impressão de
folhetos informativos sobre a Campanha #AconteceuNoCarnaval.
Nacionalmente, o ANDES-SN também
realiza uma campanha nos dias de folia.
Diversas seções sindicais levarão às ruas do país as pautas
da luta dos trabalhadores brasileiros e da educação pública.
Os docentes estão organizando concursos de marchinhas,
blocos de pré-carnaval e de carnaval e bailes que incorporarão
a crítica social e a mobilização política à maior festa popular
do Brasil. A conjuntura política e social também é tema de
diversos blocos organizados por movimentos sociais, sindicais
e partidários em diversas cidades.

Comprovação de despesas com o Plano de Saúde
A ADUFOP informa que foi entregue à CGP/PROAD/UFOP o comprovante anual de
pagamento das mensalidades do plano de saúde (ano base 2017) de todos os professores.
O extrato anual para declaração do imposto de renda está sendo encaminhado para o e-mail
dos docentes. Mais informações: planodesaude@adufop.org.br.

Agenda
• Dia 7 de fevereiro, quarta-feira
14h - Reunião da UFOP e Arquidiocese de
Mariana sobre o ICHS
Local: Câmara Municipal de Mariana
Plantão da Assessoria Jurídica - Fevereiro
• Dia 06/02, 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.
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