
ÚLTIMAS
NOTÍCIAS

FACEBOOK.COM/ADUFOP

@ADUFOP

ADUFOP.ORG.BR

23 de novembro 2018 edição nº 180

 O Seminário vai ocorrer no dia 04/12, terça-
feira, de 9 às 12h, no Centro de Artes e Convenções 
da UFOP. A data foi de�nida como dia de luta em 
defesa da Educação Pública pelo ANDES-SN, 
FASUBRA, SINASEFE e FENET em reunião, em 
Brasília, em novembro. A ANDIFES também partici-
pará das mobilizações. As entidades têm se mobili-
zado em nível local e nacional para combater os 
recentes ataques à educação pública, tais quais as 
ações policiais e judiciais nas instituições de ensi-
no para cercear o livre debate, a possibilidade de 
transferência das universidades federais do 
Ministério da Educação (MEC) para o Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTI) e o projeto Escola Sem Partido. Também 
participam dessa articulação a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) e a União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas (Ubes). 

 Representantes da ADUFOP, ASSUFOP e do 
DCE UFOP se reuniram ontem (22) com os repre-
sentantes da Reitoria a Pró-Reitora de Graduação, 
Tâ n i a  R o s s i  e  o  P r ó - R e i t o r  A d j u n t o  d e 
Planejamento e Desenvolvimento, professor 
Máximo Martin,  na sede da ADUFOP, para estrutu-
rar proposta do Seminário Desa�os para 
Universidade Pública.    
 O intuito do evento é estabelecer uma 
relação de proximidade entre docentes, técnicos-
administrativos e estudantes da UFOP e lançar a 
Frente UFOP em Defesa da Universidade 
Pública e das Expressões Democráticas com 
articulações a nível nacional. 

 

 

Lançamento da FRENTE UFOP EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA 
E DAS EXPRESSÕES DEMOCRÁTICAS será no dia 4 de dezembro. Par�icipe!
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base

Docentes reúnem-se em Assembleia Geral ADUFOP no Campus Ouro Preto

 Docentes se reuniram em Assembleia Geral 
ADUFOP na última terça-feira (20/11), no auditório 
do Bloco de Salas de Aula, no Campus Morro do 
Cruzeiro, em Ouro Preto, para debater sobre pau-
tas locais e nacionais que atingem a categoria. A 
Assembleia foi presidida pelo professor André 
Mayer, presidente da entidade, e secretariada pela 
professora Kathiuça Bertollo, primeira tesoureira.
 Entre os assuntos destacados nos informes, 
André Mayer comentou sobre a participação da 
ADUFOP e ASSUFOP em reunião com a Reitora no 
dia 09/11 tendo como ponto de pauta Segurança 
dos membros da comunidade Acadêmica. 
Enfatizou a articulação da ADUFOP, do ASSUFOP e 
do SINASEFE-IFMG para Lançamento de Frente em 
Defesa das Instituições de Ensino Superior. 
Também abordou a reunião do Conselho de 
Representantes, no dia 19/11: participaram oito 
representantes e entre eles, o professor Mauricio  
Coutrim foi eleito para secretariar a reunião; foi 
apresentada e aprovada a prestação de contas de 
janeiro a setembro de 2018 e foi feita uma análise 
de conjuntura. André Mayer evidenciou a impor-
tância do Dia Nacional da Consciência Negra, 
20/11, e a Campanha Nacional do ANDES-SN. 
 O assessor jurídico da entidade, Guido 

Coutinho, fez considerações sobre a terceirização, 
o plano de carreira da categoria e a reforma da 
previdência. 
 Durante o encontro, a categoria avaliou a 
atual conjuntura de ataques à classe trabalhadora, 
em especial ao serviço público, a tendência de 
sucateamento  e privatização das Universidades, a 
criminalização dos movimentos sociais e da 
pobreza. O presidente da entidade disse que a 
prioridade é a defesa da educação pública e dos 
interesses gerais da classe trabalhadora.
 O estado de Assembleia Geral Permanente e 
o  Lançamento da Frente em Defesa das 
Inst ituições de Ensino Superior  Públicas 
IFMG/UFOP foram aprovados por unanimidade. 
Também foram encaminhamentos: convite para 
participação dos docentes no Seminário Interno 
de Reorganização da Classe/ANDES-SN nos dias 
30/11 e 01/12 em Brasília; Seminário em Defesa da 
U n i v e r s i d a d e  Pú b l i c a  e  d a s  E x p r e s s õ e s 
Democráticas, juntamente com a Reitoria, 
ASSUFOP e DCE no dia 04/12, em Ouro Preto.  
 A iniciativa da Assembleia visa aproximar a 
entidade de sua base, ouvindo as demandas e 
conhecendo a realidade dos docentes em seus 
locais de trabalho.

Assembleia Geral ADUFOP  na úl�ima terça-feira(20), no auditório do Bloco de Salas de Aula,  Campus Morro do Cruzeiro -  foto:  Larissa Lana/ ADUFOP

plano de saúde

En�idades e UNIMED fecham acordo de 15% no reajuste do plano de saúde

 Além disso, incide uma taxa de 4,5%, que é 
recolhida para pagamentos de impostos e taxas 
bancárias (retenção de PIS,COFINS e CSLL - 
Contribuição Social sobre o lucro líquido). Essa 
cobrança é feita em cima do valor das notas e do 
débito automático. 

 O reajuste de 15%, decidido na negociação, 

vale para o mês de novembro e, portanto, o valor 
referente ao mês de dezembro virá reajustado no 
novo índice do contrato, acrescido do retroativo 
deste mês. 

 Representantes da ADUFOP, ASSUFOP e 
SINASEFE-IFMG estiveram no dia 14 de novembro 
na sede da UNIMED Incon�dentes para negociar a 
proposta de reajuste de 21,5% no plano de saúde 
sugerido pela seguradora. As entidades propuse-
ram 15%, ou seja, 6,5% abaixo do valor proposto 
pela UNIMED. 

 Vale ressaltar que as entidades têm um 
histórico de diminuição do valor nas negociações 
com a UNIMED. Ano passado, por exemplo, o 
reajuste foi de 0%. 

 Esse reajuste de 15% vale para o mês de 
novembro e, portanto, o valor referente ao mês de 
dezembro virá reajustado no novo índice do con-
trato, acrescido do retroativo deste mês. 

 Sublinhando as perdas salariais acumuladas 
ao longo de vários anos dos associados e sem 
quaisquer perspectivas de aumento real, em 
primeiro momento, as entidades encaminharam 
ofício com a proposta de 10% de reajuste. A 
UNIMED Incon�dentes não aceitou e propôs 
21,5%.

 As entidades têm um histórico de diminui-
ção do valor nas negociações com a UNIMED. Ano 
passado, por exemplo, o reajuste foi de 0%.  

 Todos os anos, são feitas reuniões entre a 
seguradora e representantes das entidades sindi-
cais para discutir o índice de reajuste anual para 
renovação do contrato. Tal índice é feito pela soma 
do Índice IGP-M do período, acrescido do Índice de 
Reajuste Técnico (IRT) baseado na taxa de sinistra-
lidade medida pela UNIMED Incon�dentes.


