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Unimed aceita contraproposta da ADUEM de 10,69%
  Depois de várias negociações frustadas entre a Unimed e 
a ADUEM para a composição do reajuste anual, finalmente 
chegou-se a uma composição satisfatória para ambos os 
lados, firmando-se o reajuste em 10,69%. A última proposta 
de reajuste da cooperativa era de 13,5%, o que estava aquém 
das possibilidades e realidade do grupo de docentes, por isso 
a ADUEM formulou uma contraproposta de reajuste em 
10,69%, sendo aceita nesta terça-feira (02/08/11). 
  Esse processo de negociação iniciou-se em julho, quando a 
Unimed explicou que a previsão de aumento deveria ser de 
33,33%, ou seja, 15,57% de sinistralidade; 6,73% de índice da 

ANS/2010 e 11% de previsão de aumentos para 2011. Sendo 
assim, a primeira proposta foi de 18% de reajuste. A ADUEM 
apresentou uma contraproposta de 10%. Em seguida a Unimed 
fixou o percentual de 13,5%, quando o Grupo de Associados 
formulou proposta de 10,69% que não foi aceita. Então a 
ADUEM enviou uma carta à cooperativa informando que iria 
ajuizar ação para a discussão do índice em juízo, reafirmando 
ainda que manteria a proposta de reajuste de 10,69%.
  Tendo em vista o acordo firmado, as mensalidades para o 
próximo mês virão com reajuste, bem como o retroativo para 
os meses de julho e de agosto.

    Por Sesduem 
  No dia 01/08/2011, aproximadamente 
60 docentes de diversos departamentos 
da UEM – DFE, DEF, DPI, DLE, DTP, 
DFI, DIN, DET, DEC, DCS – reuniram-
se às 14h no Bloco I-12 para debater 
a proposta, que vem sendo discutida 
no CAD, de alteração da carga horária 
mínima dos professores que não atuam 
na pós-graduação. A reunião contou 
com a presença dos presidentes dos 
dois sindicatos vinculados a UEM – 
SINTEEMAR e SESDUEM – e do 
representante dos discentes no CAD.
  Após as discussões, os docentes foram 
unânimes no sentido de serem contrários 
a qualquer alteração na carga horária 
mínima dos docentes da UEM, a menos, 
que seja dado tratamento isonômico a todos 
os docentes da Instituição, vinculados ou 
não a programas de pós-graduação e que 
o assunto seja amplamente debatido com 
a comunidade acadêmica. 

   Os docentes presentes na reunião 
deliberaram que na próxima quarta-feira 
(03), haverá uma nova reunião no Bloco 
I-12 para finalizar essas discussões. 
Quando irão à Reitoria, às 15h, para 
entregar ao Magnífico Reitor, Professor 
Júlio Santiago Prates Filho, um abaixo-
assinado onde constam algumas das 
razões que sustentam a posição do grupo.
     Espera-se que o Reitor defenda, junto ao 
CAD, as ideias presentes no documento, 
que representam o pensamento dos 
professores contrários à proposta que esta 
sendo debatida no CAD.
 Aproveitamos o momento para 
convidar todos os docentes interessados 
em participar da manifestação, para 
comparecerem no Bloco I-12, às 14h, do 
dia 03/08/2011.

Atenciosamente,
Comissão representante do Movimento Docente 
Independente.

Docentes se reunem para discutir proposta 
de resolução 041/2009 do CAD

Visite a Sede Social da ADUEM 
e veja as ampliações que estão 
sendo realizadas para você 
associado.


