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Balanço da Gestão 2016-2018 da Aspuv
Em abril, chega ao fim o mandato da Diretoria da Aspuv Gestão 2016-2018. Confira a seguir 

um resumo das ações realizadas nestes quase dois anos de trabalho:

Secretaria de Divulgação

• Criação do novo site
• Implantação do boletim semanal eletrôni-

co
• Criação da publicação impressa semestral 

Jornal da Aspuv
• Criação do radiojornal Rádio Aspuv, veicu-

lado na Rádio Universitária FM 
• Realização do concurso, que escolheu o 

novo logotipo da Aspuv
• Presença nas redes sociais (perfis no Face-

book e Instagram)
• Maior contato com a imprensa 
• Produção de cartilhas, banners e peças de 

divulgação para mobilização, em datas come-
morativas e para eventos da Aspuv

• Produção do Informativo Quintal Solidário 
em comemoração ao primeiro ano da feira.

Secretaria Social

• Duas festas juninas em Viçosa – junho 2016 
e junho de 2017

• Duas festas juninas em Florestal – junho de 
2016 e junho de 2017

• Show Joubert Costa – setembro de 2016
• Show Desde que o samba era semba – ou-

tubro de 2016
• Show Whtiney Shay – março 2017
• Festa do 1º de maio em Viçosa – maio de 

2017
• Show Falando de Amor– maio de 2017
• Show Música Nativa em homenagem aos 54 

anos da Aspuv – junho de 2017
• Coquetel com show musical em comemo-

ração ao Dia do Professor em Viçosa – outubro 
de 2017

• Festa pelo Dia do Professor em Florestal – 
outubro de 2017

• Confraternização de fim de ano em Florestal 
e Rio Paranaíba – dezembro de 2017

Secretaria  de  Assuntos  de 
Aposentadoria

• Realização de 17 edições do Encontro Cultu-
ral dos Aposentados – maio de 2016 a março de 
2018Logotipo do programa Rádio Aspuv, veiculado 

13h duas vezes ao mês, às segundas-feiras na 
Rádio Universitária 100,7 FM, às 13h

Apresentação do musical O Rosário na come-
moração pelo Dia do Professor em Viçosa

Encontro Cultural dos Aposentados realizado 
mensalmente na sede da Aspuv
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Secretaria Jurídica

• Ingresso com ações individuais e coletivas
• Adesão ao Promad (programa que permite 

o acompanhamento online de processos)
• Realização de reunião com a PGP e sindi-

calizados sobre cortes no pagamento da insa-
lubridade 

• Realização de reuniões e atendimentos 
com os sindicalizados em Viçosa, Florestal e 
Rio Paranaíba

Tesouraria

• Recomposição do Fundo de Reserva
• Reativação do Fundo de Mobilização
• Criação do Fundo Cultural
• Equilíbrio entre Receitas x Despesas

Quintal Solidário

• Realização de aproximadamente 60 edi-
ções na sede da Aspuv

Assembleias, mobilizações e pa-
lestras

• Participação em reuniões de colegiados dos 
departamentos

• Realização de semana de mobilização pela 
educação pública – agosto de 2016

• Realização de cinco atos públicos – 2016
• Realização de duas assembleias comunitá-

rias – outubro e novembro de 2016
• Transmissão de dois debates ao vivo na sede 

da Aspuv – outubro e novembro de 2016
• Realização do Aspuv debate: a PEC 55– no-

vembro 2016
• Realização da série de atividades pelo mês 

da mulher: quatro edições do Aspuv Debate, 
duas rodas de conversa e exposição fotográfica 
– março 2017

• Criação de Grupo de Trabalho (GT) sobre a 
reforma da Previdência

• Participação em duas audiências públicas 
na Câmara dos Vereadores como entidade con-
vidada – novembro de 2016 e março de 2017

• Realização de aulas públicas sobre a refor-
ma da Previdência em Viçosa, Florestal e Rio 
Paranaíba – março de 2017

• Participação em atos públicos contra a ter-
ceirização e as reformas da Previdência e traba-
lhista – março e abril de 2017

• Realização de debates alusivos ao Dia da 
Consciência Negra– novembro de 2016 e no-
vembro de 2017

• Convocação de 23 Assembleia Gerais Ex-
traordinárias e três Assembleias Gerais Ordiná-
rias

Expositores e equipe do Quintal Solidário co-
memoram um ano da feira

Aspuv participa de manifestação contra a re-
forma da Previdência em Viçosa

Reunião do setor jurídico com sindicalizados 
de Rio Paranaíba
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