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Bombou a festa da ASUNIRIO
O dia, que começou com chuva e céu

encoberto, não atrapalhou em nada a ale-
gria dos associados da ASUNIRIO. Afi-
nal, quem iria perder a já tradicional festa
de final de ano da Associação, que acon-
teceu no dia 10 de dezembro.

Como já acontece há três anos, a fes-
ta foi no Sítio dos Netinhos, em Itaguaí,
local que caiu no gosto das pessoas pela
quantidade de atrações que oferece. Tem
salão de jogos, pedalinho, tirolesa, cam-
po de futebol e piscinas.

A programação começou com um belo
café da manhã, servido à medida que as
pessoas chegavam. Depois disso, o es-
paço era para a brincadeira, para as con-
versas, reencontrar e fazer novos ami-
gos. Tudo regado a refrigerante, cerve-
ja gelada e uns salgadinhos fritos na
hora. Para Lucilena Souza da Silva,
servidora da radiologia do HUGG, esse
é um momento muito importante. “Ado-
ro vir e encontrar com amigos que já se
aposentaram ou que mudaram para ou-
tros setores”, conta a servidora.
Passareli também faz coro com
Lucilena. “Adoro esse clube, a Associa-
ção está de parabéns. Quem não vem é
que perde”, conta, animado.

Leila Monteiro da Silva é uma que não
perde essa festa por nada. “Acho que
esse ano tem até mais gente. Vale muito
a pena vir para cá”, revela Leila. E se a
animação é para o servidor, da ativa ou
aposentado, imagina para as crianças.

Monik Nowotny Gomes, servidora do
HUGG, conta que todo ano seus três fi-
lhos perguntando quando será a festa.
“Desde o primeiro ano em que a festa foi
aqui neste sítio, meus filhos querem sa-
ber sobre a data da festa no Sítio dos
Netinhos”.

E como boa notícia se espalha rápido,
este ano muitas pessoas decidiram vir pela
primeira vez à festa. É o caso da Maria
Gorete da Silva, que trouxe a família. “As
pessoas sempre falam muito bem, mas
eu estava sempre de plantão. Este ano eu
pude vir e não quis perder por nada. Está
tudo muito bem organizado e muito le-
gal”, diz Gorete.

Selma da Costa Dutra, aposentada do
HUGG, também foi pela primeira vez.
“Trouxe parte da minha família. Estamos
adorando, principalmente as crianças. É
ótimo rever alguns amigos que já não via
mais”, conta a aposentada.

Jutuca comparece à festa -E pela pri-
meira vez o reitor da UNIRIO compare-
ceu à festa. Professor Jutuca demons-
trou felicidade com a recepção oferecida
pelos trabalhadores e fez questão de falar
com todos os servidores e familiares.
Muito emotivo, Jutuca, falou sobre a im-
portância do evento oferecido todos os
anos pela ASUNIRIO aos trabalhadores
e familiares.  “Esse tipo de congregação
é muito importante e que o retorno de
um evento desta natureza é imensurável,
tamanho a felicidade estampada no rosto

de cada um aqui presente. Nós, UNIRIO
e ASUNIRIO, lutamos pelas mesmas
coisas, ou seja, pela felicidade dos tra-
balhadores”, disse o reitor, parabenizan-
do, mais uma vez à ASUNIRIO pela bela
festa.

Números - No total, foram 666 pes-
soas presentes (36 crianças de 1a 5 anos;
91 crianças de 6 a 12
anos; e 539 pessoas de
13 anos em diante).
Como é de praxe em
eventos como esse, o
posto médico estava sob
a responsabilidade da téc-
nica de enfermagem
Algira Fátima, que aten-
deu sete pessoas (queda
na piscina com hemato-
ma, torção no pé, esco-
riações no pé, baixa e alta
de pressão e picada de
abelha). A Associação
alugou 19 ônibus, mas
por falta de passagei-
ros, três foram recolhi-
dos (um na Central e
dois no HUGG).

Os associados e
demais interessados
que acessarem o canal
da tvasnunirio, no
Youtube poderão assis-
tir os melhores momen-
tos da festa.
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Assessoria Jurídica Escr Boechat outubro 1.182,00 32.415,61
Folha de Pagamento Funcionário outubro 339,25
Folha de Pagamento Autônomos outubro 2.896,12
GPS/INSS Guias recolh. outubro 1.826,21
GFIP/FGTS Guias recolh. outubro 96,64 32.415,61
SINTESI - Mensalidade  Sindical funcionário setembro 9,06
DARF - IRRF/PJ outubro 18,00
Material de Consumo Expediente 185,44
Correios – Envio de jornal aos aposent e pension. 560 616,00
Impressão de jornal e convite "Informe ASUNIRIO" 1.620,00 89.209,28
Despesa c/ transporte Expediente R.Janeiro 734,00 Transferência de c/corrente p/aplicação 0,00
Despesa c/ transporte viagem JF/Brasília 800,00 Rendimentos dos meses anteriores 0,00
NEXTEL (10 celulares c/rádios) conta de celulares outubro 2.318,91 Rendimentos do mês 640,87
Aluguel quadra esportiva quadra novembro 260,00 Estorno de resgate mês anterior 0,00
Locação de conteiner mensal outubro 389,00 Resgates p/cobrir o Conta Corrente 0,00
Provedor  página na Internet LOCAWEB 1/11 a 31/1 60,00 IRRF retido pelo Bco do  Brasil S/A s/aplicação -836,29
Assinatura mensal de jornal O GLOBO out/nov 134,01
Manutenção mensal Inform mensal novembro 400,00 Total da conta de Aplicação.......................... 89.013,86
Chaveiro 2 chaves 10,00
Alimentação e Lanche Expediente.Adm. --- 320,95
Vale-transporte (22 dias)      Funcionário novembro 330,00
Auxílio Alimentação      Funcionário novembro 286,00

63 plant. 4.410,00

(TRÊS)   Coord. Geral (10 x R$ 70,00) 700,00 Saldo do mês anterior................ 12.413,89
(DOIS)   Coord de Educação (07 x R$ 70,00) 490,00 Valores recebidos na conta Consig 32.415,61
(UM)      Coord Aposentados (07 x R$ 70,00) 490,00 Tar banc.deb.diretam.-BB mês anter. 0,00
(DOIS)   Coord. Social (13 X R$ 70,00) 910,00 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso -98,00
(DOIS)   Coord Jurídica (09 x R$ 70,00) 630,00 Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques -24.629,88
(DOIS)   Coord Adm e Finanças (04 x R$ 70,00) 280,00 Transf.Cta Corrente.p/aplic BB 0,00
(UM)      Coord. Gênero, Raça (05 x R$ 70,00) 350,00 Transferido do Cxa. Geral depós. 63,00
(DOIS)   Coord. Pol. Sindicais (08 x R$ 70,00) 560,00 Déb Aut Cta Telef fixo (mais) Velox 5 Mb -366,64
Representação Direção 1.130,00 Cheque não compensado -- 0,00
Ajuda de Custos 590,00 Cheque mês anterior compensado - 0,00
FASUBRA          mensalidade outubro 1.620,79 Depósito (on-line) associados rec  soc 0,00
Diretório Acad. Biblioteconomia IV SIEB contribuição 100,00 Estorno de tarifa realizada p/BB rec event 0,00
Encadernação de livros contábeis e outros 0,00 Resgate de aplicação para c/corrente 0,00
DARF/DIRF 250,00 Saldo Conta Corrente-BB............................... 19.797,98
Desp Cartoriais certidões n/consta 468,06
Material Permanente Rádio MP4 4 Gb 89,99
Multa pgº cta atraso - 2,72 Invent. anterior Bens Móveis outubro 61.205,99
Estadia 3 Coord Brasília 360,00 Bens adquiridos no mês... novembro 89,99
Passagens de ônibus 1 Coord Juiz  Fora 84,65 Bens baixados no mês novembro 0,00
Diárias p/Viagem 4 Coord JF/Brasília 1.100,00 Benfeitorias Imóv Terceiros-Obras novembro 0,00
DARF/PIS - Folha Pagamento 25,17 Saldo atual do  inventário >>>>>>> 61.295,98
13º Salário  - 1ª parcela funcionário 453,00

25.515,97

Saldo do mês anterior  (caixa Geral)................. 3.619,70
Total das transferências para o Caixa Geral: SALUSTIANO ( 1X 1500,00 -dez) 1.500,00
>>>>>Banco do Brasil S.A. ..................................... 24.629,88 OBS: Referente a obra de construção dos banheiros
Transf docaixa p/Bco Brasil -63,00 abatimento mês a mês até dezembro.
Subtotal................................................................... 28.186,58 ERNANI 482,02
Total das despesas pagas p/Caixa Geral................ -25.515,97 ERNANI realizado 0,00

2.670,61 TOTAL................................................................ 1.982,02

Bancos Conta Corrente Extrato: 30/11/11 19.797,98
Aplicação Financeira Extrato: 30/11/11 89.013,86
SALUSTIANO (obra de construção de banheiros) Saldo: 30/11/11 1.500,00

Saldo: 30/11/11 482,02
Saldo: 30/11/11 688,59

111.482,45

                   CRC/RJ - 026343/O-0

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST.DO R. DE JANEIRO-ASUNIRIO
Balancete Mensal              (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto) NOVEMBRO

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA RECEITAS E OUTROS RECEBIMENTOS

Assinaram: Jorge Luiz Teles Vieira (pela CG),           Ernani Pedro Zimmermann (p/CAF)   e  Nelson M. Soeiro-Contador

Saldo da Tesouraria.............................................

TOTAL......................................................................
Dinheiro em poder da Tesouraria  (a ser realizado) 
Suprimento de Fundos  (ERNANI)                                          (a ser realizado)

>>>>>>>>>>DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<

(a ser abatido) 
 Bco.Brasil -Renda Fixa 5 Mil 

 Banco do Brasil

CAIXA GERAL Banco do Brasil S.A - conta Corrente
Contribuição Líq. Associados Fl. OUTUBRO

Total Receita Social depositada...................

MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS

Banco do Brasil S.A - conta Corrente

COMPOSIÇÃO DE PARTE DO SALDO DA TESOURARIA
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa 5 Mil
Saldo do mês anterior..................................

PLANTÃO DA DIRETORIA DO MÊS P/COORDEN.

Total dos pagamentos efetuados pelo Caixa Geral ..........

ATIVO IMOBILIZADO

PLANTONISTAS// COORDENAÇÃO// QUANTIDADE// VALOR

BALANCETE

Amigos(as), nós da Direção da ASUNIRIO, nos dirigimos a você associado,
para tecer algumas considerações que achamos de extrema relevância
para continuidade de nossas lutas, frente às ações covardes praticadas
pelo Governo Dilma.

Temos ciência do ano difícil que passamos. Foram 116 dias de greve,
tendo seu início no dia 06 de junho, terminando no dia 26 de setembro ,e
para piorar as perspectivas frente às informações prestadas pelo
representante do governo, Sr. Duvanier, secretário de recursos humanos
do Ministério do Planejamento, não haverá aumentos ou reposições
salariais para a categoria em 2012. Além disso, paralelamente, o governo
tratou de avançar no campo das ações perversas contra os Trabalhadores
em Educação das Universidades Federais. Ações tais como: a aprovação
da EBSERH-Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Lei nº 12.550/
2011; a PLP 549, que limita despesas com o funcionalismo; o Projeto de
Lei 2203/2011, que afetará a vida de milhares de trabalhadores das
universidades.

Este projeto prevê o tabelamento dos percentuais de insalubridade e
periculosidade pagos. Certamente poderíamos passar uma tarde inteira
escrevendo o PL (Projeto de Lei) das maldades construído por este
governo, porém, não é este o nosso objetivo, e sim o de abrir a porta e
dizer para nossa comunidade que estamos vivos e com saúde, não aquela
proporcionada pelo governo, mas sim, pela intervenção de Cristo, nosso
Senhor.

Chegamos ao final do ano fortalecido pelo encontro com os trabalhadores
ativos, aposentados e familiares, na linda festa de confraternização
realizada no Sítio dos Netinhos, no último dia dez de dezembro, onde
constatamos que as atitudes tomadas pela direção da ASUNIRIO estão no
rumo correto, ou seja, “Lutar, lutar e lutar pelos trabalhadores até a vitória”
é a palavra de ordem de nossos associados.

Desta forma, amigos (as), mesmo diante da complexidade da conjuntura
apresentada, nós da ASUNIRIO já estamos nos preparando para retornar
à luta que o governo pensa ter ganho. Estaremos nos organizando com
outras categorias que percebem o perigo que pode ocorrer se abaixarmos
a cabeça ou acharmos que é impossível o enfrentamento para revertermos
a situação que aí está e, proclamarmos o ano de 2012, o ano da virada.

Feliz Natal e um belíssimo Ano Novo.
Diretoria Colegiada da ASUNIRIO.

EDITORIAL

O ano da virada
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COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

AÇÃO DOS 3,17%
NOME VARA PROCESSO ANDAMENTO MÊS DE DEZEMBRO 

ABIGAIL FELISBERTA BAPTISTA 06ª 2011.51.01.014034-3 Distribuído por sorteio em 23/09/2011. 

ADILSON LOPES AFFONSO 29ª 2011.51.01.015626-0 com manifestação da AGU, aguardando ir  

para conclusão. 

ADILSON RIBEIRO DE MELO 28ª 2011.51.01.014028-8 Concluso ao juiz em 04/10/2011. 

ADRIANO GONÇALVES ALVES 28ª 2011.51.01.014029-0 Concluso ao juiz em 28/10/2011. 

AIDIL SUCUPIRA DE OLIVEIRA - --------------------------- Não entregou procuração 

AILTON COELHO - --------------------------- Não entregou procuração 

ALEXANDER JAMES O GRADY 22ª 2011.51.01.014033-1 Aguardando citação. 

ALICE ALBUQUERQUE ARAUJO 27ª 2011.51.01.014030-6 Aguardando citação. 

ALINE DORIA SOBRAL VIEIRA 28ª 2011.51.01.014035-5 Concluso ao juiz em 28/10/2011. 

ANA CRISTINA RODRIGUES 01ª 2011.51.01.015627-2 Concluso ao juiz em 24/10/2011. 

ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS 30ª 2011.51.01.016933-3 Com manifestação da AGU, aguardando ir  

 para conclusão. 

ANDREA DE LIMA ROSA COUTO 01ª 2011.51.01.014032-0 Aguardando manifestação da AGU. 

ANIDIA MARIA RODRIGUES   Não entregou procuração 

ARY D AZEVEDO FILHO 14ª 2011.51.01.017086-4 Distribuído por sorteio em 08/11/2011. 

AUGUSTA GOMES TEIXEIRA BARBOZA 29ª 2011.51.01.014031-8 Concluso ao juiz em 24/11/2011. 

BEATRIZ SCOFANO ARIANO 01ª 2011.51.01.014027-6 Aguardando manifestação da AGU. 

BENEDITO CUNHA MACHADO 29ª 2011.51.01.014026-4 Concluso ao juiz em 24/11/2011. 

BERLINDO ALVES CAMPOS - --------------------------- Não entregou procuração. 

CARLOS ALBERTO G. DE M. JUNIOR 27ª 2011.51.01.014207-8 Aguardando citação. 

CARMEM LUCIA PINTO SILVEIRA 14ª 2011.51.01.014203-0 Distribuído por sorteio em 28/09/2011. 

CARMEM B. DE FREITAS BIANCHINI 30ª 2011.51.01.014204-2 Concluso ao juiz em 24/10/2011. 

CATIA REGINA PAPADOPOULOS 21ª 2011.51.01.014205-4 Concluso ao juiz em 29/09/2011. 

CHRISTOVAM CORREIA DE OLIVEIRA - ----------------------------- Não entregou procuração. 

CLAUDIONOR L. C. DE CASTRO - ---------------------------- Não entregou procuração. 

CLELIA DE SOUZA 26ª 2011.51.01.014208-0 Aguardando manifestação da AGU.      

CLEMENTINO DOS SANTOS - ---------------------------- Não entregou procuração. 

CRERIAN VIANA DO VALE 08ª 2011.51.01.014206-6 Concluso ao juiz em 11/11/2011. 

CREUZA AMORIM COSTA 29ª 2011.51.01.015628-4 Cm manifestação da AGU, aguardando ir  para conclusão. 

CRISTIANA COELI DA SILVEIRA GOLDIE - ---------------------------------- Não entregou procuração 

DILMA DA CONCEICAO MOREIRA - ---------------------------- Não entregou procuração 

DILMO DE JESUS FARIA - ---------------------------- Não entregou procuração 

DOMINGOS DE SOUZA COSTA - ---------------------------- Não entregou procuração 

DORALICE DA CONCEIÇAO 32ª 2011 51 01 017080 3 Distribuído por sorteio em 09/11/2011

EDSON VIEIRA PASSOS - ------------------------- Não entregou procuração 

EDUARDO LONG FILHO 16ª 2011.51.01.017081-5 Concluso ao juiz em 09/12/2011. 

ELAIR LAGE MARTINS GONÇALVES - -------------------------- Não entregou procuração 

ELIEZIAS CHAVES DA SILVA 28ª 2011.51.01.014458-0 Concluso ao juiz em 07/10/2011. 

ELISABETE DANTAS DE AGUIAR 26ª 2011.51.01.017064-5 Aguardando resposta da citação. 

ELISABETH PINHEIRO ARAUJO 17ª 2011.51.01.014457-9 Concluso ao juiz em 17/11/2011. 

ELIZA MIEKO SAIGA 11ª 2011.51.01.014456-7 Processo com recurso no TRF 2ª região. 

ELOI BARBOSA 23ª 2011.51.01.014455-5 Aguardando citação. 

ELZA IGNACIO DE SOUZA - ---------------------------- Não entregou procuração 

ETELVINA DE SOUZA PAULA - ---------------------------- Não entregou procuração 

EVELISE BARBOSA DE MOURA 14ª 2011.51.01.014454-3 Distribuição por sorteio em 03/10/2011 

EVILASIA PINHEIRO DE MIRANDA 22ª 2011.51.01.015625-9 Aguardando citação. 

FELIX PEREIRA BRAGA 19ª 2011.51.01.014452-0 Aguardando decisão nos embargos à execução 

n°2011.51.01.017445-6 

FRANCISCO ITALO LIMA DOS SANTOS - ---------------------------- Não entregou procuração 

GLORIA MARLEY DE SOUZA SILVA  2011.51.01.019696-8 Distribuição por sorteio em 13/12/2011 

GRACIMAR BELLI VIANNAY 04ª 2011.51.01.015630-2 Aguardando citação. 

HANDIARA JOAQUIM DE AGUIAR - ---------------------------- Não entregou procuração 

HELIANE FRENANDES VILLAR 29ª 2011.51.01.014451-8 Aguardando citação. 

HILDA AZEVEDO DA SILVA NOGUEIRA 17ª 2011.51.01.014450-6 Concluso ao juiz em 06/12/2011. 

ILA CECILIA FALCÃO KEMP 29ª 2011.51.01.014549-3 Aguardando citação. 

IRANE FERNANDES BRANDÃO - ---------------------------- Não entregou procuração 

ISABEL ARINO GRAU 16ª 2011.51.01.016920-5 Aguardando manifestação da AGU. 

ITACIARA DA CONCEIÇÃO PUGA PINTO 05ª 2011.51.01.016925-4 Com manifestação da AGU, aguardando ir 

 para conclusão. 

JAIR CLAUDIO FRANCO DE ARAUJO 18ª 2011.51.01.014548-1 Concluso ao juiz em 02/12/2011. 

JERUSA FERREIRA BRAGA 02ª 2011.51.01.014550-0 Com manifestação da AGU, aguardando ir 

para conclusão. 

JOÃO MARINHO BEZERRA 27ª 2011.51.01.014541-9 Concluso ao juiz em 06/12/2011. 

JOÃO NICOLAU PAPADOPOULOS OBS:  Aguardando regularizar documentação. 

JOCELY LIMA PINEL MALTEZ 05ª 2011.51.01.014547-0 Aguardando manifestação da agu. 

JORGE BAPTISTA SOARES 21ª 2011.51.01.014546-8 Concluso ao juiz em 05/10/2011. 

JORGE DE CARVALHO 19ª 2011.51.01.014543-2 Aguardando decisão nos embargos à execução 

n°00174225.85.2011.4.02.5101 

JORGE MIGUEL ORDACGI 23ª 2011.51.01.016915-1 Concluso ao juiz em 30/11/2011. 

JORGE NUNES QUERCIA 22ª 2011.51.01.016921-7 Aguardando citação. 

JOSE ROBERTO BARROS SILVA - ---------------------------- Não entregou procuração 

JURACY MENDES RODRIGUES 32ª 2011.51.01.016932-1 Com manifestação da AGU, aguardando ir 

 para conclusão. 

KATE MARIA STEPHAN ADDUM 10ª 2011.51.01.014601-1 Aguardando decisão nos embargos à execução 

n°2011.51.01.018818-2 

LAUDICEA CANDIDA DOS SANTOS 02ª 2011.51.01.014596-1 Aguardando expedir RPV para pagamento. 

LEILA MARIA COSTA LOUSADA - ---------------------------- Não entregou procuração. 

LENILDA MARIA DOS SANTOS - ---------------------------- Não entregou procuração. 

LIDIA DOMENECH BUSSONS OBS:  Aguardando regularizar documentação 

LOURIVALDA SOUZA NOGUEIRA 10ª 2011.51.01.014597-3 Aguardando decisão nos embargos à execução 

n°2011.51.01.018437-1 

LUIZ CARLOS GOMES 22ª 2011.51.01.014598-5 Aguardando manifestação da AGU. 

LUIZ OTAVIO LABANCA - ---------------------------- Não entregou procuração. 

LUIZA AMANDA PEREIRA CAMARGO 10ª 2011.51.01.014599-7 Concluso ao juiz em 07/12/2011. 

LUZIA DOMINGUES DEVEZAS 04ª 2011.51.01.016938-2 Aguardando manifestação da AGU. 

MALKE ADLER 24ª 2011.51.01.016924-2 Aguardando manifestação da AGU. 

MARCIA VALERIA DA S. DE B. COSTA 14ª 2011.51.01.014600-0 Distribuído por sorteio em 06/10/2011  

MARCOS ANISES ALBERBAZ GOMES 26ª 2011.51.01.014595-0 Aguardando manifestação da AGU. 

MARCOS AURELIO MOREIRA - ---------------------------- Não entregou procuração 

MARCUS VINICIUS ROSAS - ---------------------------- Não entregou procuração 

MARGARIDA JUSTO DOMINGOS - ---------------------------- Não entregou procuração 

MARIA ALTIVA DE FREITAS MACIEL 20ª 2011.51.01.014593-6 Aguardando manifestação da AGU. 

MARIA CELIA SANTANA DAS NEVES 21ª 2011.51.01.014591-2 Concluso ao juiz em 06/10/2011. 

MARIA DA CONEIÇAO DIAS 24ª 2011.51.01.016923-0 Concluso ao juiz em 29/11/2011. 

MARIA DA GLORIA DE O. LIMA - ---------------------------- Não entregou procuração 

MARIA DA GRAÇA SILVA CALHAO 08ª 2011.51.01.015623-5 Aguardando manifestação da AGU. 

MARIA DA PENHA G. BASTOS 23 ª 2011.51.01.016935-7 Concluso ao juiz em 30/11/2011. 

MARIA DAS CANDEIAS BARCELLAR LIMA - -------------------------------- Não entregou procuração 

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SOUZA 14ª 2011.51.01.017065-7 Distribuído por sorteio em 10/11/2011  

MARIA DAS GRAÇAS CAMARA BURITI - -------------------------------- Não entregou procuração 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA ALENCAR 02ª 2011.51.01.014594-8 Aguardando expedir rpv para pagamento 

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA 01ª 2011.51.01.016969-2 Concluso ao juiz em 26/10/2011. 

MARIA EMILIA SOBRINHO DOMENECH 10ª 2011.51.01.014592-4 Aguardando manifestação da AGU. 

MARIA EUNICE ANFFE NUNES VILLAR 11ª 2011.51.01.014590-0 Processo com recurso no TRF 2ª região 

MARIA JOSE DE O AFONSO - -------------------------------- Não entregou procuração 

MARIA JOSE SANTANNA ROSA 18ª 2011.51.01.016922-9 Processo com embargos à execução 

MARIA LILI ALVES 02ª 2011.51.01.017066-9 Aguardando manifestação da AGU. 

MARIA LUCIA C. DOS RIOS FERREIRA 14ª 2011.51.01.015622-3 Distribuído por sorteio em 21/10/2011  

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS 17ª 2011.51.01.015624-7 Aguardando manifestação da AGU. 

MARIA LUCIA DE SOUZA - -------------------------------- Não entregou procuração 

MARIA CRISTINA MELLONE MAURO 05ª 2011.51.01.016926-6 Aguardando decisão nos embargos à execução 

n°2011.51.01.018631-8 

MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA MOREIRA - -------------------------------- Não entregou procuração 

MARLY CASTILHO TRIGUEIRO - ---------------------------- Não entregou procuração 

MARLY DA CUNHA FLORES 20ª 2011.51.01.016944-8 Concluso ao juiz em 07/12/2011. 

MARTHA ALBERNAZ AMARANTE - ---------------------------- Não entregou procuração 

MAURICIA MENDES DIAS 01ª 2011.51.01.015629-6 Concluso ao juiz em 24/10/2011. 

MILTON DA SILVA PINTO 20ª 2011.51.01.015631-4 Aguardando manifestação da AGU. 

NAIR DE ALMEIDA TORRES - --------------------------- Não entregou procuração 

NAIR FERREIRA TULHA EVANGELISTA 11 ª 2011.51.01.014656-4 Processo com recurso no TRF 2ª região 

NAIR PEREIRA DE ALMEIDA   Não entregou procuração 

NEO VICTOR SALES MATOS 02ª 2011.51.01.014658-8 Processo encontra-se no contador judicial  

NIDIS BARCELLOS - ---------------------------- Não entregou procuração 

NILCEA ALVES COIMBRA  2011.51.01.019697-0 Distribuição por sorteio em 13/12/2011 

NURIA MENDES SANCHEZ 16ª 2011.51.01.016931-0 Aguardando manifestação da AGU 

NYCTAGINEA MACHADO OBS:  Aguardando regularizar documentação. 

ONOFRE DOS SANTOS - ---------------------------- Não entregou procuração 

OSCAR GOMES DA SILVA 24ª 2011.51.01.014657-6 Aguardando manifestação da AGU. 

PAULO EDISON COUTINHO MARQUES 19ª 2011.51.01.014655-2 Processo encontra-se no contador judicial 

PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 26ª 2011.51.01.014654-0 Concluso ao juiz desde 06/12/2011 

PAULO SERGIO DA CUNHA - ---------------------------- Não entregou procuração 

REGINA CELIA MARQUES DE MELLO 19ª 2011.51.01.014653-9 Aguardando decisão nos embargos à execução 

n°2011.51.01.018436-0 

RENAN FRANCISCO DO COUTO 27ª 2011.51.01.014651-5 Concluso ao juiz desde 06/12/2011 

ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - ---------------------------- Não entregou procuração 

ROSANGELA M. GAUDIE LEY MENEZES 21ª 2011.51.01.014652-7 Concluso ao juiz desde 07/10/2011 

ROSE MARY FERREIRA DA SILVA 18ª 2011.51.01.016918-7 Aguardando manifestação da AGU. 

ROSINA EURILLA ITALA G. G. COLOMBINI - -------------------------------- Não entregou procuração 

RUBENS DE SOUZA VILLAR 06ª 2011.51.01.016937-0 Distribuição por sorteio em 25/10/2011 

SELMA DOS SANTOS BRAGA 05ª 2011.51.01.017082-7 Agurdando manifestação da AGU. 

SOLANGE BERNARDO DE AZEVEDO - ---------------------------- Não entregou procuração 

SONIA MARIA C. D. DE ALMEIDA 06ª 2011.51.01.017083-9 Distribuição por sorteio em 08/11/2011 

SONIA MARIA GALVAO GUIMARAES 16ª 2011.51.01.014650-3 Concluso ao juiz desde 25/10/2011. 

SONIA TEREZINHA DE OLIVEIRA 04ª 2011.51.01.014649-7 Com manifestação da AGU, aguardando ir para conclusão. 

TEREZA ROSA BASTOS MICCO PUNTEL - -------------------------------- Não entregou procuração 

TEREZINHA CATARINA PEREIRA RAMOS 08ª 2011.51.01.014648-5 Aguardando manifestação da AGU. 

THELMA SPINDOLA 30ª 2011.51.01.016916-3 Com manifestação da AGU, aguardando ir para conclusão. 

VALDENITA ALVES DA SILVA 06ª 2011.51.01.017087-6 Distribuição por sorteio em 08/11/2011 

VERA LUCIA FERREIRA DE SANTANNA  -------------------------------- Não entregou procuração 

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA 26ª 2011.51.01.017084-0 Aguardando citação 

VIRGINIA MARIA A. DA ROCHA PEREIRA 32ª 2011.51.01.017085-2 Distribuição por sorteio em 08/11/2011 

WALTER NONATO DE LIMA - ---------------------------- Não entregou procuração 

WANDA MIRANDA BRUM GAMA - ---------------------------- Não entregou procuração 

WILLIAM NUNES MURCIA 02ª 2011.51.01.014647-3 Aguardando manifestação da AGU. 

WILMA FERREIRA ARAUJO 23ª 2011.51.01.014646-1 Aguardando manifestação da AGU. 

ZAIDA RODRIGUES GONÇALVES  ---------------------------- Não entregou procuração 

ZULMIRA DE SOUZA LIMA OBS: ------------------ Aguardando regularizar documentação. 
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O Plenário aprovou, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 270/08, que concede aposentadoria integral aos servidores públicos aposentados
por invalidez permanente. A medida vale para os que tenham ingressado no serviço
público até 31 de dezembro de 2003, data de publicação da Emenda Constitucional
41, a última reforma da Previdência.

A matéria, de autoria da deputada Andreia Zito (PSDB-RJ), foi aprovada no último
dia 16 por unanimidade (401 votos), mas precisa passar por um segundo turno de
votação antes de ser enviada ao Senado.

De acordo com o texto, o servidor que entrou no setor público até essa data e já
se aposentou ou venha a se aposentar por invalidez permanente terá direito a proventos
calculados com base na remuneração do cargo em que se der a aposentadoria, sem
uso da média das maiores contribuições, como prevê a Lei 10.887/04, que disciplinou
o tema.

Essas aposentadorias também terão garantida a paridade de reajuste com os
cargos da ativa, regra estendida às pensões derivadas desses proventos. Segundo o
relator, deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), a mudança feita pela PEC corrige uma
das distorções da reforma previdenciária. “É inaceitável que o indivíduo atingido por
uma situação de invalidez, que mais precisa de cuidados e atenção do Estado, tenha
seus proventos mais limitados que o servidor saudável”, afirmou.

A Reforma da Previdência instituiu a aposentadoria por invalidez permanente com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença gr ave, contagiosa ou incurável listada em
lei.
Retroatividade - No substitutivo que Faria de Sá apresentou à comissão especial,
estava prevista retroatividade a 2003, mas o texto aprovado retirou essa regra nas
negociações com o governo.

Para o relator, os aposentados poderão recorrer à Justiça para requerer a
retroatividade. “O governo foi contra a retroatividade, mas ela poderá ser requerida na
Justiça”, afirmou.

A PEC estipula um prazo de 180 dias para o Executivo revisar as aposentadorias
e pensões concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004. Os efeitos financeiros dessa
revisão vão valer a partir da data de promulgação da futura emenda constitucional.

A deputada Andreia Zito agradeceu aos deputados envolvidos na discussão pela
aprovação da PEC, lembrando que o próprio presidente se empenhou em colocar o
assunto em pauta. Ela também parabenizou as instituições que representam os
aposentados por invalidez. “Estamos mostrando para o Brasil e para essas pessoas
que não nos esquecemos delas”, afirmou.

Plenário aprova proventos
integrais para aposentados por

invalidez

A direção da ASUNIRIO contestou na reunião, conjunta dos Conselhos de
Ensino e Pesquisa e Conselho Universitário, realizada no dia 13 de dezembro de
2011, no Auditório Paulo Freire, do Centro de Ciências Humanas da UNIRIO, o
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIRIO - 2012 a 2016, devido a
falta de participação, por parte dos Servidores Técnico-Administrativos. Segundo
Oscar, Coordenador Geral da ASUNIRIO e membro do Conselho de Ensino e
Pesquisa, após levantamento feito nas diversas unidades, foi constatado que um
grande número de servidores Técnico-Administrativos não foram ouvidos para
construção do PDI, o que traria um prejuízo muito grande, não só para a
Universidade, como também para os Técnico-Administrativos. O PDI é um
planejamento de extrema relevância para os rumos e as ações da universidade.
Neste instrumento estão os motivos do fazer de nossos trabalhadores, além da
importância da fiscalização, do acompanhamento, da avaliação e do
aperfeiçoamento da peça, para atender as demandas em favor da Comunidade
Universitária e da Sociedade. Após um longo debate com uma participação muito
compromissada de nosso grupo (Oscar, Jorjão, Wilson, Benedito e Luiz Carlos)
foi suspensa a sessão, tendo em vista o pedido da ASUNIRIO, com apoio da
ADUNIRIO e de alguns conselheiros, para termos mais  tempo na construção do
plano, e desta vez, com mais visibilidade à  participação dos servidores.

Abaixo a contribuição, enviada no dia 15/12,  pela direção da ASUNIRIO para
constar no PDI 2012 a 2016.
1 - Implantação da Carta de Serviço para servidores Ativos, Aposentados e
Pensionistas. Exemplo: impressão de declarações, acesso a informações
financeiras, declaração de plano de saúde, entre outros.
2 - Implantação de programas de preparação de servidores visando a
aposentadoria.
3 -  Implantação de programas culturais visando o aproveitamento dos
aposentados da UNIRIO.
4 - Implantação de programas no combate às drogas e vício de jogos para servidores
ativos, aposentados, pensionistas e seus familiares.
5 - Implantação de ambulatórios médicos de prevenção, com atendimento voltado
à saúde do trabalhador para servidores ativos e familiares.
6 - Intensificar as ações voltadas ao combate ao assédio moral no trabalho.
7 - Intensificar ações voltadas para o tratamento isonômico entre servidores ativos,
aposentados e pensionistas da UNIRIO.
8 - Implementar semestralmente exames periódicos para todos os servidores
conforme previsto em Lei.
9 - Implantar cursos pós-graduação lato-sensu, mestrado e doutorado gratuitos
para os servidores ativos da UNIRIO.
10 - Implantação de urbanização e comunicação visual nos diversos campi da
UNIRIO.
11 - Implantação de espaço físico de atividades culturais, sociais e política, com a
denominação de “Lona Cultural (pátio da reitoria).
12 - Garantir concurso para efetivar servidores na UNIRIO.
13 - Dentro das ações afirmativas, deve constar a reserva de vagas para alunos
oriundos da Escola Pública.
14 - Implementar o dimensionamento e alocação de vagas necessárias para a UNIRIO.

15 - Implementação de plano de saúde para servidores ativos, aposentados e
pensionistas e seus familiares.
16 - Implementar cursos preparatórios de mestrado para servidores ativos da UNIRIO.

17 - Implementar cursos preparatórios de acesso a graduação para servidores
ativos, aposentados, pensionistas e seus filhos.
18 - Implementar curso de língua estrangeira gratuitamente para servidores da
UNIRIO.
19 - Implementar programas que possam garantir abatimentos em farmácia,
supermercados, teatros, cinemas, entre outros.

Contribuição da ASUNIRIO
para o PDI  - 2012 a 2016AÇÃO DOS 28,86%

Processo nº 95.0022240-0 - Em fase de expedição dos requisitórios de pagamento (formação
do precatório e RPV).
Processo nº 97.0009403-0 - Em fase de expedição dos requisitórios de pagamento (formação
do precatório e RPV).
Processo nº 98.0003834-5 - Interposto Recurso Especial da UNIRIO, na fase de execução,
foi admitido pelo Presidente do Tribunal. Assim, os autos serão remetidos ao STJ (Brasília).

AÇÃO FGTS

Processo nº 91.0135056-0 – Petição do Gomes de Mattos dizendo que a planilha contendo
número do PASEP dos substitutos encontra-se às folhas 558/588.
Requerendo intimação da ré, a fim de dar cumprimento ao julgado, reiterando que a demandada
apresente os valores individualizados dos autores elencados às folhas 732/734, ocasião em
que deverá apresentar planilha de cálculos, extratos que embasaram as respectivas contas.
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Á Diretoria da Associação dos Trabalhadores em Educação da UNIRIO - ASUNIRIO
A/c Sr. Oscar Gomes, Coordenador Geral
Prezados companheiros, em conformidade com a solicitação do companheiro Oscar,

estamos enviando nessa oportunidade um relatório resumido das atividades do nosso
Escritório para a ASUNIRIO e seus associados durante a vigência do contrato de pres-
tação de serviços jurídicos no ano de 2011.

De forma pontuada citaremos algumas dessas atividades, com pequena explicação da
atividade desenvolvida. É certo que algumas atividades não serão detalhadas como os
atendimentos por telefone e no escritório, pois sendo essas de interesse particular dos
associados consulentes não é pertinente a divulgação.

Ações para o retorno do pagamento dos 26,05%
Em meados do ano de 2008, os servidores foram comunicados do corte do pagamento

dos 26,05%, com determinação de devolução dos valores pagos desde janeiro de 2004.
A Assessoria Jurídica ingressou com Mandado de Segurança na Justiça Federal no

Rio de Janeiro, com pedido liminar para a manutenção do pagamento e a não devolução
dos valores recebidos desde 2004.

Houve despacho do juízo negando a liminar para a manutenção do pagamento dos
26,05%, sob o fundamento que não há sustentação legal para o pagamento, mas foi
deferida liminar garantindo que não fossem devolvidos os valores recebidos desde
2004.

Esse Mando de Segurança continua tramitando, na vara foi mantida em sentença a
decisão concedida liminarmente, nós apelamos ao Tribunal Regional Federal que man-
teve a sentença proferida, nós recorremos ao STJ – Superior Tribunal de Justiça, onde
o processo aguarda julgamento.

A Assessoria ingressou ainda com a ação no STF, com pedido de anulação do acórdão
do TCU que determinou a suspensão do pagamento dos 26,05%, houve decisão
monocrática (de apenas um ministro) negando o seguimento da ação, determinando o
seu arquivamento, sob a alegação de que o acórdão do TCU não fere a súmula vinculante
03 do STF. Nós ingressamos com um recurso chamado Agravo Regimental que será
julgado pelo colegiado do STF.

Ação de Incorporação dos Quintos
Em setembro de 2006, ingressamos com ação coletiva para assegurar o pagamento e

incorporação de quintos, desde abril de 1998. Veja relação e andamento no relatório em
anexo. Veja o andamento no Relatório anexo.

Ação da GAE
São 14 ações, com dez autores cada uma e mais duas individuais, com pedido de

retorno do pagamento da GAE, ou seja, 160% do vencimento básico, uma vez que a Lei
Delegada que concede esse direito não foi revogada expressamente pela Lei que insti-
tuiu a nova estrutura de carreira. Dessas ações apenas uma foi julgada procedente em
primeira instância. Sendo que o Tribunal Regional Federal têm negado todas as ações.
Da mesma forma tem julgado o Superior Tribunal de Justiça – STJ. Razão pela qual a
Assessoria Jurídica não está ingressando com novas ações e nem fazendo recursos que
importem em pagamento de custas para os associados.

Ação do reajuste do Auxílio Alimentação
Ingressamos com diversas ações, conforme o relatório em anexo, com pedido de reajus-

te o auxílio alimentação desde abril de 2004 até maio deste ano o auxílio alimentação não
sofria qualquer reposição de sua perda aquisitiva. Já temos precedente favorável.

Ação para manutenção do pagamento do Adicional de Insalubridade
Em dezembro de 2009 o MPOG emitiu a Orientação Normativa nº 02, onde determinou

que todos os pagamentos de insalubridade devem estar baseados em laudos técnicos
do Ministério do Trabalho, o último laudo feito na UNIRIO foi em 2006 e já havia sido
impugnado pela ASUNIRIO. Nós ingressamos com Mandado de Segurança para garan-
tir a manutenção para aqueles que tiveram corte, ver relatório anexo.

Relatório de atividades 2011
Participação nas Assembleias e Encontro Jurídico da Fasubra

Estivemos presentes a diversas assembléias, para esclarecimentos das ações citadas
acima, principalmente para esclarecimentos sobre as ações para manutenção dos 26,05%
e corte da Insalubridade. Dentre outros assuntos. E ainda no último encontro jurídico
da Fasubra realizado em março de 2011.

Matérias para o Jornal de Interesse da categoria
Nós elaboramos várias matérias para os jornais da ASUNIRIO, sobre a estratégia

jurídica para manutenção do pagamento dos 26,05%, sobre a restituição do recolhimen-
to Imposto de Renda sobre o 13º salário, sobre aposentadoria especial, sobre corte da
insalubridade, sobre restituição do IR sobre a gratificação natalina, sobre a jornada de
30 horas facultada pelo MEC, jornada de trabalho do assistente social, sobre o reajuste
do auxílio alimentação. E ainda a relação de ações que podem ser ajuizadas pela Asses-
soria Jurídica.

Lista de ações
Foi elaborada uma relação de ações possíveis de se ingressar para o servidor técnico

administrativo. Essa relação está disponível na ASUNIRIO e foram publicas nos jornais
da ASUNIRIO um resumo de todas elas e tem sido publicada periodicamente a mesma
relação com os fundamentos das condições de trabalho e como o judiciário tem julgado
a questão.

Questão da Insalubridade
A Reitoria no início do ano de 2007 apresentou um novo laudo pericial, onde consta-

va que a insalubridade seria cortada de diversos servidores. Com a assessoria do
nosso Escritório orientamos a contratação de perito do trabalho, que preparou um
novo laudo pericial, que fundamentou recurso elaborado pela Assessoria Jurídica, com
pedido de efeito suspensivo, o que possibilitou a suspensão de qualquer medida da
UNIRIO, até dezembro de 2009, conforme relatamos acima.

Recentemente

Conselho Universitário – Assédio Moral
Atuação no Conselho Universitário, com expressiva vitória, no sentido de incluir no

Estatuto da Universidade proteção aos servidores contra ato de assédio moral.

Pareceres escritos e verbais
 Dos diversos assuntos tratados acima, além de outros sempre foram precedidos de

pareceres escritos ou verbais. A Assessoria Jurídica mantém contato permanente com
a Coordenação Jurídica a ASUNIRIO, em especial do diretor Oscar, debatendo todos os
assuntos de interesse da categoria. Mas especificamente foram elaborados os seguin-
tes pareceres: aposentado enquadramento no PCCTAE; contratos firmados pela
ASUNIRIO; Incentivo a qualificação; Portaria do MEC – Jornada de trabalho de 30
horas, Súmula 48 da AGU, construção da sede da ASUNIRIO, jornada de trabalho do
assistente social.

Greve de 2011
A Assessoria Jurídica acompanhou e orientou todos os procedimentos a serem

adotados pela Asunirio para garantir o exercício do Direito de Greve ocorrida neste ano.
A Advocacia Geral da União ingressou com ação no STJ com pedido de decretação da
ilegalidade da greve em face da Fasubra e dos sindicatos e associações. A Assessoria
Jurídica da Asunirio em conjunto com a Assessoria da Fasubra e dos demais sindicatos
tem promovido a defesa nessa ação, ainda que a greve já tenha terminado.

Companheiros da ASUNIRIO esse é o nosso relatório resumido. Pode ter fugido
algum assunto importante tratado pela Assessoria Jurídica, nesse caso, pedimos des-
culpas e que nos seja informado para complementação.

Carlos Alberto Boechat Rangel - OAB/RJ nº 64.900
Escritório Boechat e Wagner Advogados Associados

Dr. Boechat envia prestação de contas e avisa que, em virtude do recesso da justiça, o atendimento no escritório só voltará dia 9 de janeiro
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FERNANDES


