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Dia 19 de fevereiro - Dia Nacional de Luta terá ato público na Praça Tiradentes
O Comitê Central de Mobilização da Região dos
Inconfidentes intesifica as ações de protesto contra a
retirada de direitos prevista na Reforma da Previdência. O
dia 19 de fevereiro será marcado com um Dia Nacional
de Luta, com o ato público, às 16h, na Praça Tiradentes.
Durante o Carnaval, panfletagem e distribuição de adesivos
serão realizados pelas ruas da cidade e carro de som já
circula nos bairros para alertar a população. A votação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/16,
da Reforma da Previdência, volta à pauta no dia 19 de
fevereiro, com previsão de votação em 28 de fevereiro.
O ANDES-SN mantém a articulação com a CSP Conlutas
e o FONASEFE na luta pela defesa dos direitos dos
trabalhadores. Foram enviadas às centrais sindicais cartas
ressaltando a necessidade de construção de uma Greve
Geral para barrar os ataques à Previdência e aos serviços
públicos. As centrais sindicais têm recuado e avançado,
como no último chamado para a Greve Geral, mas a CSP
Conlutas mantém a mobilização, e caso a PEC entre em votação, os fóruns realizarão um Dia de
Paralisações também no dia 28.

ANDES-SN divulga Carta de Salvador
O ANDES-SN divulgou a Carta de Salvador, documento que sintetiza as discussões e
deliberações do 37º Congresso do Sindicato Nacional, realizado na capital baiana, de 22 e 27 de
janeiro. O maior congresso da história do ANDES-SN, em número de participantes e de seções
sindicais, reuniu 415 delegados, 122 observadores, que representaram 82 seções sindicais de
todo o país. O documento também traz a centralidade da luta para 2018: “Fortalecer a unidade
de ação com os setores dispostos a barrar e revogar as contrarreformas. Construir as lutas e
a greve do funcionalismo público federal, estadual e municipal em defesa da educação e dos
serviços públicos e da garantia de direitos, rumo a uma nova greve geral. Fora Temer. Nenhum
direito a menos”. A Carta de Salvador está disponível no site da ADUFOP.

Diretoria convoca Reunião do Conselho de Representantes da ADUFOP
A Diretoria da ADUFOP realiza no dia 22 de fevereiro, quinta-feira, Reunião Ordinária
do Conselho de Representantes da entidade. Na pauta, estão a prestação de contas com
apresentação dos balancetes contábeis referentes ao ano de 2017 e; a designação da
Comissão Eleitoral para coordenação das eleições de diretoria para gestão no biênio 20182020. A Reunião do Conselho será às 17h, na sede da ADUFOP (Rua Antônio José Ramos, 65,
Bauxita) e acontece com 1/5 dos conselheiros presentes.

Reunião na Câmara de Mariana discutiu permanência do ICHS em no município
No dia 7 de fevereiro, a Administração Superior da UFOP
se reuniu com vereadores e Arquidiocese, na Câmara
Municipal de Mariana. A audiência que deveria ser pública
foi “de portas fechadas” deixando os principais afetados do
lado de fora. Docentes, técnicos, estudantes e comunidade
se mobilizaram para participar da reunião e a exclusão
da comunidade acadêmica causou grande revolta. A
transmissão ao vivo realizada pela Câmara em todas as
audiências públicas foi vetada, segundo a assessoria da
própria Casa, a pedido dos vereadores, já que se tratava de
uma reunião fechada.
A discussão sobre a propriedade do ICHS acontece desde
2003. A decisão em última instancia devolveria os prédios
utilizados pela UFOP para a igreja. Durante a reunião, a
UFOP apresentou à Arquidiocese de Mariana a proposta
para a permanência do ICHS no município, que solicita dez anos de comodato à Arquidiocese,
com o compromisso de construir, nesse período, os prédios necessários para abrigar
adequadamente o ICHS. O MEC assegurou, por meio de ofício, recursos orçamentários que
visam à construção de prédios para abrigar as atividades do ICHS. O Iphan também deu sinal
positivo sobre a viabilidade de novas construções no terreno que abriga o Instituto.

Agenda
• Dia 15 de fevereiro, quinta-feira
10h - Reunião do Comitê Central de Mobilização
Local: Sede do Sindicato ASSUFOP
• Dia 22 de fevereiro, quinta-feira
17h - Reunião do Conselho de Representantes da
ADUFOP
Local: Sede da ADUFOP
Plantão da Assessoria Jurídica - Fevereiro
• Dia 20/02, terça-feira - 14h às 17h
• Dia 27/02, 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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