
                                                                                                                                                          

 

      
   

 

APUG-SSIND 30 ANOS 

 

A APUG Associação dos 

Professores Universitários de Gurupi foi 

fundada em 15.05.1988, e organizada 

como instância organizativa, deliberativa e 

executiva do ANDES-SN (Sindicato 

Nacional dos Docentes de Instituições de 

Ensino Superior). É uma entidade 

democrática, laica, sem caráter político 

partidário e independente em relação a 

Prefeitura e à administração do Centro 

Universitário UnirG. 

Este ano a APUG está 

comemorando 30 anos de muitas lutas e 

defesa dos interesses da categoria docente. 

Por isso mesmo, estamos com uma 

programação que prevê para esse segundo 

semestre atualização da identidade visual, 

gravações de depoimentos de ex-

dirigentes, realização de eventos culturais e 

outras ações comemorativas. 

 

ESPAÇO APUG-SSIND 

 

Cantinho Kids: Está sendo 

implementado um espaço destinado às 

crianças na área de lazer. No mês de julho 

foi feita uma pintura personalizada do 

espaço.  

Jardinagem: No período férias foi 

iniciada a jardinagem no pátio da APUG e 

feita aquisição de mudas, vasos e terra 

adubada para revitalização dos canteiros do 

local e plantio. 

Limpeza e manutenção: Foi 

identificada manifestação de formigas, 

cupins e baratas nos ambientes internos e 

externos do sindicato. Por isso, houve uma 

dedetização no prédio e conserto do ar-

condicionado no auditório. 

 

 

ATIVIDADES FÍSICAS  

 

As atividades físicas para docentes 

filiados foram retomadas, na sede da 

APUG-Ssind e no Centro Desportivo Açaí 

com turmas de: 

Hidroginástica – segunda, quarta e 

sexta-feira – das 17 às 18 h; 

Pilates – terça e quinta-feira – das 

17 às 18 h; 

Futebol – sábado – 16 h.  
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CONVÊNIO UNIMED 

 

Dia 22 de agosto aconteceu mais 

uma audiência no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC) como 

tentativa de conciliação. Porém, a APUG 

não abriu mão de manter sua decisão de 

aceitar a continuidade do contrato firmado 

com a Unimed com reajuste de 13,5% para 

o plano com coparticipação e de 27% para 

o plano sem comparticipação, proposta não 

aceita pela Unimed. Estamos aguardando 

decisão do recurso implementado pela 

operadora de planos, protocolado no 

Tribunal de Justiça do Tocantins. 

 

DIREITOS TRABALHISTAS 

 

No dia 25 de agosto foi realizada 

uma Assembleia dos Servidores 

Administrativos da UnirG que contou com 

a presença do presidente da Fundação 

UnirG Thiago Benfica. Nesse evento o 

presidente da Fundação fez um breve 

relato da situação financeira da Instituição 

e afirmou que o pagamento de direitos 

trabalhistas aos docentes seria empecilho 

para negociar a recomposição salarial e as 

progressões dos servidores deste ano e que 

há atualmente um déficit de R$ 104 mil 

reais por mês nas contas da UnirG, o que 

pode chegar a ameaçar a própria existência 

da Instituição nos próximos anos. 

Diante de uma declaração 

bombástica no momento de transição de 

Centro Universitário para Universidade e 

de inicio das obras de conclusão do 

CAMPUS I o presidente da seção sindical 

APUG-SSind, reuniu-se com a diretoria e 

com a assessoria jurídica, bem como com o 

presidente da ASAUNIRG para elaboração 

de um documento conjunto solicitando 

apresentação de documentos que 

expliquem o que está sendo feito, 

planejado e executado para se ampliar as 

receitas, para salvar os cursos deficitários, 

qual é a projeção de investimentos e 

impactos financeiros da transformação da 

UnirG em Universidade e das obras do 

Campus I, considerando que a situação 

financeira da UnirG é tão grave.  

Se há um déficit mensal tão grave 

porque fazer agora o término dos prédios 

do Campus? Como ficará a Universidade 

UnirG nesse contexto, uma vez que a 

transição forçosamente necessita de 

maiores investimentos no ensino, pesquisa 

e extensão? Como ficarão os direitos 

trabalhistas dos servidores e docentes da 

UnirG?  

Não basta acusar que os professores 

oneram a Folha, quem faz a gestão 

financeira, administrativa e acadêmica da 

UnirG não é a APUG, que  tem até hoje 

sempre buscado contribuir para o avanço 

da Instituição, porem sem abrir mão dos 

direitos docentes.  

 

REDUÇÃO DO QUADRO DE 

FUNCIONÁRIOS DA APUG 

 

Visando reduzir custos e 

potencializar os recursos financeiros da 

entidade em agosto um funcionário que 

realizava serviços administrativos e de rua 

(Tiago Beckham Zanata) foi demitido. 

 Como o volume de trabalho hoje 

da APUG é elevado devido à questão dos 



                                                                                                                                                          

usuários do Plano de Saúde Unimed e 

atendimento, o atual presidente da 

entidade, que no semestre anterior estava 

lecionando e cumprindo 20 horas na 

APUG solicitou disposição apenas para o 

sindicato.  

Assim, além da presença constante 

do presidente em dois horários a APUG 

atualmente conta com um quadro de uma 

funcionária administrativa (com carga 

horária de 8 horas), uma faxineira, um 

piscineiro e quatro estagiários 

(hidroginástica, pilates e comunicação).  

 

REPÚDIO AOS CORTES 

ORÇAMENTÁRIOS EM CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, SAÚDE E 

EDUCAÇÃO 

 

A Diretoria da APUG fez nota para 

manifestar seu mais forte repúdio aos 

cortes orçamentários em Ciência, 

Tecnologia, Saúde, Educação para o ano 

de 2019, que atingirão em cheio as 

Universidades Federais, Estaduais e 

Municipais. (Site e Facebook) e já está se 

mobilizando para enviar representantes 

docentes para o XVI Encontro Nacional 

das Instituições Estaduais e Municipais de 

Ensino Superior (IEES) e Municipais 

(IMES), que irá acontecer entre os dias 21 

a 22 de setembro em Campos dos 

Goytacazes (RJ), discutindo “Carreira 

Docente, Salário, Previdência e 

Financiamento Público”.  

 

APUG-SSIND E UNIVERSIDADE 

UNIRG 

 

Ao sair a aprovação do Conselho 

Estadual de Educação do Tocantins 

autorizando a transformação do Centro 

Universitário UnirG em Universidade a 

APUG-Ssind se manifestou em nota, 

conforme consta no site, afirmando que a 

APUG considera a transformação da 

UnirG em Universidade uma conquista 

importante, esperando que a nova 

Instituição avance ainda mais na qualidade 

do ensino, nas áreas de pesquisa e 

extensão, com mais democracia e 

autonomia.   

 

HOMENAGEM DIA DO PROFESSOR 

 

A diretoria se reuniu dia 22 de 

agosto para planejar ações desse semestre, 

inclusive a comemoração do dia do 

professor.  

Está sendo preparada uma atividade 

conforme as condições financeiras do 

sindicato para os docentes filiados e suas 

famílias. Com previsão para ocorrer no dia 

15 de outubro. Em breve divulgaremos o 

local e programação. 

 

 



                                                                                                                                                          

CONVÊNIOS  

 

Temos vários convênios para 

filiados na APUG-Ssind, confira: 

- Aula de violão: taxa mensal R$ 

70,00; 

- Croma Odontologia: 20% em 

todos os procedimentos; 

- Lava jato Elshadai: R$ 35,00; 

- D`Bike Shop: 15% a 20% de 

desconto; 

- Posto Décio, L9 e L10: 3% de 

desconto; 

- Droga Denis: 10% Éticos, 25% 

Similar, 20% Genérico e 10% perfumaria; 

- Hidro-Vale Poços Artesianos: 

Perfuração R$ 120,00 Mt e Revestimento 

R$ 75,00 metro; 

- Ateliê Cravo e Canela: 10% de 

desconto. 

- Churrascaria Portal do Jalapão 

(Porto Nacional ) : 5 % de desconto 

 

Faça sua carteira de filiado na 

sede da APUG-Ssind e utilize-a. 

 

PARTICIPAÇÕES DIVERSAS  

 

O presidente, Paulo Henrique 

esteve presente, representando a APUG no 

lançamento da conclusão da construção do 

Campus I no dia 07 de agosto 2018. 

 

Profª Maria Leci (Diretora da 

APUG e representante da entidade no 

COMEG) participou da reunião deste 

Conselho Municipal no dia 23 de agosto, 

onde foi discutido o Plano de Ação do 

Conselho Municipal de Educação, a 

aprovação de visitas nas unidades escolares 

do município para ser feita a análise dos 

Projetos Políticos Pedagógicos, a discussão 

da situação de documentação de seis 

escolas particulares de educação infantil 

para ser aprovado seu funcionamento por 

esse conselho e a lei orçamentária de 2019 

para a educação municipal de Gurupi.  

 

VOCÊ SABIA? 

 

- O diretor de Assuntos Jurídicos, 

Kita Maciel afastou nesse período da 

diretoria para assumir a campanha como 

candidato a deputado estadual. 

- O filiado Antônio Neto saiu da 

diretoria da APUG em julho por questões 

pessoais. 

- O relatório semestral das 

atividades da APUG-Ssind e das questões 

financeiras correspondentes a dez 2017 a 

junho de 2018 foi concluído e encontra na 

sede, à disposição dos filiados 

interessados. 

 



                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO É PRA LUTAR 

UNIÃO QUE FORTALECE 

 

Contamos com você 

 

ACESSE, PARTICIPE, CURTA E COMPARTILHE 

 

Site: http://www.apugssind.com.br 

http://www.andes.org.br/andes/portal.andes 

 

Facebook: 

 

Associação dos Professores Universitários de Gurupi APUG-Ssind 

Andes-SN 

 

Email: apug-ssind@hotmail.com 

 

Fone: 3312 3220 

 

DIRETORIA – Gestão 2018-2019 

 

Paulo Henrique Costa Mattos – Presidente 

Edna Maria Cruz Pinho – Vice presidenta 

 

 

http://www.apugssind.com.br/
http://www.andes.org.br/andes/portal.andes
mailto:apug-ssind@hotmail.com

