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 No último dia(2/2), sábado, ocorrerá a ple-
nária de encerramento, quando será de�nida a 
sede do 39º Congresso do Sindicato Nacional, 
previsto para acontecer no início de 2020. Belém 
foi de�nida como sede no último congresso do 
Sindicato Nacional, realizado em janeiro de 2018 
em Salvador (BA). A capital paraense já sediou o 
29º Congresso do ANDES, em 2010 e também 
recebeu os Conads de 1989, 1997 e 2002. 

 Representantes da ADUFOP participarão do 
38º Congresso do ANDES-SN, em Belém (PA), de 28 
de janeiro a 2 de fevereiro. O tema central deste 
ano será “Por Democracia, Educação, Ciência, 
Tecnologia e Serviços Públicos: em defesa do 
trabalho e da carreira docente, pela revogação da 
EC/95”. O evento, que será realizado na Associação 
dos docentes da Universidade Federal do Pará 
(Adufpa - SSind), irá debater a conjuntura e apro-
var os planos de lutas do ANDES para 2019. 
 Os delegados e observadores da ADUFOP 
serão os docentes André Mayer (Diretoria da 
entidade - DECSO), Clarissa Rodrigues (DEQUI), 
Cláudia Amaral (DEALI), Claudio Horst (DECSO), 
Joaquim Toledo (Diretoria - Aposentado), Kathiuça 

Bertollo (Diretoria - DECSO), Maria Tereza de 
Freitas (DEALI), Marlon Garcia (DECSO), Paula Leão 
(DECSO), Rafaela Fernandes (DECSO), Ricardo 
Wanzeller (DECSO) e Rodrigo Nogueira (DEARQ). 
Os nomes foram de�nidos em Assembleia Geral 
em 13 de dezembro de 2018.

Representantes da ADUFOP par�iciparão do 38º 
Congresso do ANDES-SN 

JURÍDICO

ADUFOP ques�iona supressão dos adicionais ocupacionais

 A categoria docente foi surpreendida com 
um comunicado da Reitoria informando a supres-
são dos adicionais de insalubridade e periculosida-
de a partir da folha salarial de janeiro de 2019.
 Em síntese, a justi�cativa é ausência de 
migração para o novo sistema de concessão de 
adicionais ocupacionais que não teria sido feito no 
prazo estabelecido pelo Governo Federal.
 No próprio comunicado, a Reitoria informa 
que as concessões serão regularizadas, sem contu-
do informar o prazo para normalização.

 Em tempo, caso a Reitoria se omita mais 
uma vez dentro do prazo legal para resposta, a 
ADUFOP já solicitou que a assessoria jurídica 
prepare ação judicial que determine o imediato 
retorno dos pagamentos.

 Diante deste cenário, a ADUFOP questionou 
formalmente, solicitando esclarecimentos concre-
tos a respeito do prazo em que serão regularizadas 
as concessões e se serão efetuados os pagamentos 
retroativos.
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LOCAL

Grande perda para Ouro Preto: Efigênia Carabina, mulher exemplo 
de resistência, fortaleza e luta

 A ouropretana E�gênia dos Santos Gomes, 
conhecida como E�gênia Carabina, faleceu na 
madrugada deste domingo (20), em sua residên-
cia. Ela nasceu em 21 de abril de 1947 e lutava 
contra um câncer de estômago. Foi fundadora do 
movimento negro em Ouro Preto, membro-
fundadora da Federação das Associações de 
Moradores de Ouro Preto, mentora para a constru-
ção da APAE Ouro Preto e idealizadora da 
Associação Comunitária de De�cientes. Recebeu, 
em 2017, a Medalha da Incon�dência em cerimô-
nia realizada na Praça Tiradentes.
 Pioneira no movimento feminista, Carabina 
foi uma mulher de luta que participou ativamente 
de diferentes movimentos na cidade em busca da 
igualdade de direitos. A ADUFOP se solidariza com 
os familiares e amigos e lamenta a morte dessa 

guerreira que dedicou sua vida ao movimento 
negro e às causas sociais e culturais em Ouro Preto.

Carabina em ato na Praça Tiradentes no Dia Internacional 
da Mulher , em 2018 - Imagem: Larissa Lana/ADUFOP


