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FERNANDES

Eleita a nova Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal da ASUNIRO

Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012 ocorreram às eleições da ASUNIRIO para a Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal, biênio 2012 a 2014. Segundo a presidente da Comissão

Eleitoral, Ivana da Fonseca Rodrigues Carvalho, a eleição transcorreu de maneira tranquila
em todos os polos, seja na Reitoria, no 436/458 (CCET, CCH, Biologia, Biblioteca Central
e CLA), Instituto Biomédico, no CCJP e HUGG.

Ivana reitera os agradecimentos a todas as pessoas das unidades, onde as urnas foram
colocadas, que contribuíram para o pleito e também aqueles que se colocaram a disposição
para ajudar nas mesas de votação. A presidente da Comissão ressaltou a valiosa
colaboração do José Carlos, administrador de Edifício do HUGG e João Vitor da Secretaria
Administrativa do CCET.

A eleição por deliberação da Assembleia, desta vez, ocorreu em apenas dois dias,
tendo em vista as várias atividades que vem ocorrendo na universidade, como é o caso

da discussão da EBSERH, do novo Estatuto, da Carreira, da eleição do DCE e também, de
alguns focos de debates que vem ocorrendo após a publicação da Portaria nº 961, de 01
de novembro de 2012, que trata da criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

Na opinião de Ivana, sem dúvida alguma esses fatos e mais a condição de ter apenas
uma chapa para concorrer à Diretoria Executiva e uma para o Conselho Fiscal influenciou
no número de pessoas que foram às urnas. A ideia que já ganhou prevaleceu na
comunidade. Ainda assim,  num total de 183 pessoas, a Diretoria Executiva foi eleita com
80,33% e o Conselho Fiscal 76,5% daqueles que foram as urnas, conclui Ivana.

A posse da Direção Executiva e do Conselho Fiscal da ASUNIRIO ocorrerá no Sitio
dos Netinhos, dia 15 de dezembro, junto com a festa de confraternização. Veja como
ficou distribuído o quadro da Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da ASUNIRIO.

Diretoria Executiva -
Chapa “Seguindo em Frente”

Coordenação Geral
1- OSCAR (Serviço Social/Reitoria)
2- WILSON FERREIRA MENDES
(Almoxarifado Central)
3- CELIO DE GOIS SERAFIM (HUGG)

Coordenação de Educação
4- SILVIA HELENA DA SILVA (HUGG)
5- RICARDO ALMEIDA ROCHA
(Administração de Edifício/Reitoria)

Coordenação de Administração e
Finanças
6- JORGE LUIZ TELES VIEIRA (CCET)
7- EDILAN FIALHO DOS SANTOS
(Financeiro/Reitoria)

Coordenação de Políticas Sindicais e
Comunicação
8- PAULO HERINQUE FERREIRA (IB)
9- LUIZ CARLOS GOMES (Engenharia)

Coordenação de Políticas Sociais,
Culturais, Esporte e Lazer
10- SHEILA MARIA CUSTODIA ARTUR
BERNARDES (HUGG)
11- NANCY GUIMARÃES FERREIRA
SILVA (HUGG)

Coordenação Jurídica e Relações de
Trabalho
12- BENEDITO CUNHA MACHADO
(Aposentado)
13- JOÃO BOSCO DE SOUZA (Protocolo
Central)

Coordenação de Aposentadoria e Pensão
14- MARIA JOSE DOS SANTOS
(Aposentada)
15- JOSE CARLOS PASSARELLI (IB)

Coordenação de Raça, Gênero e Etnia
16- RONALDO VIANA SERPA (Escola de
Medicina)
17- MIRIAM APARECIDA DOS REIS
CERQUEIRA (Biblioteca HUGG)

Suplentes
18- ANTONIO LUIZ MENDONÇA
CORREIA (Financeiro/Reitoria)
19- JERUSA FERREIRA BRAGA
(Aposentada)
20- LUCINEL DE OLIVEIRA SOUZA
(Administração de Edifício/Reitoria)

Conselho Fiscal - Chapa
“Responsabilidade”

Titulares
01- ISABEL GOMES DA NOBREGA (DAA/
Reitoria)
02- ELOI BARBOSA (Gráfica/Reitoria)
03- SILVIA FREITAS DOS SANTOS
(Reitoria)

Suplentes
04- MARCUS DO ESPIRITO SANTO
FERREIRA (Almoxarifado/Administração
Central)
05- WILMA FERREIRA ARAUJO
(Aposentada)
06- MILTON ERNANI PESSANHA
PEREIRA DA SILVA (Escola de Nutrição)
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2012 a 2014.
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EXPEDIENTE

Coordenação Geral: Oscar, Wilson
Ferreira Mendes, Jorge Luiz Teles Vieira

Coordenação de Educação: Celio de Gois
Serafim, Edilan Fialho dos Santos

Coordenação de Administração e
Finanças: Ernani Pedro Zimmermann de
Oliveira, José Carlos Passarelli

Coordenação de Políticas Sindicais e
Comunicação: Luiz Carlos Gomes, Jerusa
Ferreira Braga

Coordenação de Políticas Sociais,

ASUNIRIO: Av. Pasteur, 296/sala 607
Urca - RJ

Cep: 22290-240

Tel/Fax: (21) 2541-0924

Site: www.asunirio.org.br

Endereço eletrônico:
asunirio@asunirio.org.br

O conteúdo deste informativo é
responsabilidade da Diretoria

Executiva da ASUNIRIO.
Filiada a FASUBRA Sindical

Culturais, Esporte e Lazer: Sheila Maria
Custodia Artur Bernardes, Lucinel de Oli-
veira Souza

Coordenação Jurídica e Relações de
Trabalho: Benedito Cunha Machado,
Antonio Luiz Mendonça Correia

Coordenação de Assuntos de
Aposentadoria e Pensão:  Silvia Senna
Ramalho da Silva, Maria José dos Santos
Silva

Coordenação de Raça, Gênero e Etnia:
Paulo Henrique Ferreira, Milton Pesanha
Pereira da Silva

Suplentes: Cristiane da Silva Moreira Mello

Conselho Fiscal: Isabel Gomes da
Nóbrega,  Márcio Jaimovichi, Eloi Barbosa
e Wilma F. Araujo (suplente).

Horário de funcionamento: 10h as 16h

Tiragem: 2.000 exemplares.

Impressão: News Technology Gráfica
Editora Ltda.

Diagramação: Rafaela Pereira
Reportagem: Rafaela Pereira

Jornalista Responsável: Rafaela
Pereira - MTB JP 23991 RJ
(rafaelapgomes@gmail.com)

ADVOCACIA LUIZ FERNANDO FARIA MACEDO
Rio de janeiro, 11 de dezembro de 2012.
Ao Sr. Oscar Gomes da Silva, M.D coordenador da ASUNIRIO.
Prezado senhor,
pela presente, encaminhamos para conhecimento de V.Sa. a relação dos associados

da ASUNIRIO que ingressaram com a execução individual da sentença relativa ao
processo n° 2000.51.01.003849-6 dos 3,17%.  Informamos ainda, que existem servidores
que até a presente data não entregaram as suas procurações e por tal razão não tem
processo de execução.

Atenciosamente, LUIZ FERNANDO FARIA MACEDO - OAB/RJ 38.749

Diretoria executiva chapa “Seguindo em Frente”
– Lutar por reajustes reais dos salários dos trabalhadores;
– Lutar contra toda e qualquer discriminação (religiosa, gênero, etnia...);
– Lutar pela valorização da miscigenação do nosso povo;
– Lutar pelo reposicionamento na carreira dos aposentados e pensionistas;
– Lutar por melhores condições de trabalho para os servidores da UNIRIO;
– Lutar pelo aprimoramento do Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos (T.A);
– Lutar pelo aperfeiçoamento da Avaliação de Desempenho dos T.A da UNIRIO;
– Lutar para obtenção de plano de saúde para trabalhadores e familiares;
– Lutar para oficializar às 30h semanais;
– Lutar internamente pelas perdas financeiras dos trabalhadores (26,05%), dentre outros;
– Lutar por isonomia de preço da refeição na UNIRIO, entre trabalhadores e estudantes;
– Lutar por criação de creche na UNIRIO;
– Lutar pela isonomia de salários entre os três poderes da União;
– Lutar contra a privatização da UNIRIO;
– Lutar em defesa do Projeto para os HUs defendido pela FASUBRA;
– Lutar contra a adesão da UNIRIO à EBSERH;
– Lutar para ser criado no HUGG atendimento médico exclusivo para servidores;
– Construção da sede da ASUNIRIO;
– Disponibilização de imagens de eventos no sítio da ASUNIRIO;
– Lutar por Programas de Capacitação e Qualificação para os trabalhadores;
– Efetuar convênios, dentre outros, com: a) cursos de línguas estrangeiras; b) educação
formal; c) curso preparatório de pré-vestibular; d) laboratório de análises clínicas; e)
hotéis e pousadas, etc;
– Incentivar a luta dos diretores da ASUNIRIO na direção da FASUBRA;
– Incentivar o retorno dos associados da ASUNIRIO às Assembleias entre outros;
– Intensificar a representação da ASUNIRIO junto aos órgãos institucionais;
– Intensificar a luta contra o assédio moral no trabalho;
– Mobilizar os aposentados e pensionistas para os fóruns da ASUNIRIO;
– Participar em todos os fóruns de interesses dos trabalhadores;
– Plantão itinerante nas unidades;
– Programar atividades sociais e culturais;
– Promover palestras, seminários e conferências de interesse dos associados.

Conselho Fiscal chapa “Responsabilidade”
a) Examinar e dar parecer a respeito dos balancetes mensais, balanço anual,
demonstrativos de despesa e receita, inventário de bens do ativo imobilizado e prestação
de contas da ASUNIRIO, encaminhados pela Direção Executiva, para posterior
apreciação em Assembleia Geral;
b) opinar a respeito de qualquer alteração patrimonial da ASUNIRIO;
c) opinar a respeito de quaisquer outros assuntos de interesse fiscal ou patrimonial da
ASUNIRIO;
d) examinar e dar parecer na proposta orçamentária anual e plano de trabalho,
encaminhados pela Diretoria Executiva para posterior apreciação em Assembleia Geral;
e) examinar e dar parecer em outros assuntos de sua área de competência, quando
solicitado.
f) modernizar, sem perder a qualidades dos serviços prestados, o controle e a  organização
contábil.

Programa para 2012 a 2014

ABIGAIL FELISBERTA X. DE B. BAPTISTA - processo concluso para despacho desde 19/
10/2012
ADILSON LOPES AFFONSO - aguardando manifestação da UNIRIO sobre cálculo do
contador.
ADILSON RIBEIRO DE MELO - UNIRIO concordou com os cálculos.
ADRIANO GONÇALVES ALVES -  reiteramos o pedido de citação da UNIRIO.
AIDIL SUCUPIRA DE OLIVEIRA - não entregou procuração
AILTON COELHO - não entregou procuração
ALEXANDER JAMES O GRADY - embargos julgados procedentes, o dr. luiz apelou a
sentença dos embargos.
ALICE ALBUQUERQUE ARAUJO - embargos concluso para sentença.
ALINE DORIA SOBRAL VIEIRA - embargos aguardando autuação.
ANA CRISTINA RODRIGUES -processo na conclusão.
ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS - processo remetido ao contador para manifestação
sobre nossos cálculos.
ANDREA DE LIMA ROSA COUTO - embargos julgado extinto, aguardando despacho do
juiz.
ANIDIA MARIA DA C. B. M. RODRIGUES - não entregou procuração
ARY D AZEVEDO FILHO - parecer da UNIRIO concordando com os cálculos aguardando
conclusão.
AUGUSTA GOMES TEIXEIRA BARBOZA - parecer da UNIRIO concordando com os
calculos aguardando conclusão.
BEATRIZ SCOFANO ARIANO - processo concluso para despacho.
BENEDITO CUNHA MACHADO - processo com embargos aguardando sentença.
BERLINDO ALVES CAMPOS - não entregou procuração
CARLOS ALBERTO G. DE M. JUNIOR -

AÇÃO FGTS
91.0135056-0 - Apresentado o PASEP dos autores. Autos retornarao a CEF para cumprir a obrigação
de reconstituir as conta dos planos economicos do FGTS. Atualmente concluso com o Juiz.

Processo nº 95.0022240-0 - A unirio informou que possuem autores na demanda que também estão
em outras ações. Autos com juiz para decisão de exclusão desses autores.
Processo nº 97.0009403-0 - Tendo em vista o falecimento dos autores Elizabeth de Paula Pessoa
de Oliveira e Ailton Coelho, os herdeiros desses Associados entraram com pedido de habilitação com
outro advogado, assim o juiz suspendeu o feito.
Processo nº 98.0003834-5 - Autos retornaram do STJ. Prolatada a sentença nos embargos. Solicitado
a expedição dos precatórios para pagamento.

AÇÃO DOS 28,86%

COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

AÇÃO DOS 3,17%
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COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

CARMEM LUCIA PINTO SILVEIRA - juiz pediu ficha financeira legível.
CARMEM B. DE FREITAS BIANCHINI - Dr. Luiz apelou da sentença dos embargos.
CATIA REGINA PAPADOPOULOS - remetido ao contador judicial.
CHRISTOVAM CORREIA DE OLIVEIRA - não entregou procuração
CLAUDIONOR L. C. DE CASTRO – não entregou procuração
CLELIA DE SOUZA - concluso ao juiz 03/07/2012.
CLEMENTINO DOS SANTOS - não entregou procuração
CRERIAN VIANA DO VALE - embargos aguardando sentença.
CREUZA AMORIM COSTA - aguardando expedição de requisitório.
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 - RPV enviada ao TRF.
EDA RODRIGUES ESPINDOLA - concluso desde 11/07/2012.
EDITE TRAJANO DA SILVA - processo enviado ao TRF com recurso.
EDNA MARIA BACELAR MOTA - processo concluso para despacho.
EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - aguardando manifestação da UNIRIO sob a expedição
do requisitório.
EDSON PINTO CARDOSO - embargos concluso para despacho.
EDSON VIEIRA PASSOS - não entregou procuração
EDUARDO LONG FILHO - embargos concluso para despacho.
ELAIR LAGE MARTINS GONÇALVES - não entregou procuração
ELIEZIAS CHAVES DA SILVA - reiteramos pedido de citação.
ELISABETE DANTS DE AGUIAR - embargos concluso para despacho.
ELISABETH PINHEIRO ARAUJO - 2011.51.01.014457-9 - aguardando conclusão nos
embargos
ELIZA MIEKO SAIGA - 2011.51.01.014456-7 - Processo com recurso no trf2.
ELOI BARBOSA - 2011.51.01.014455-5 - aguardando conclusão.
ELZA IGNACIO DE SOUZA - não entregou procuração
ETELVINA DE SOUZA PAULA - não entregou procuração
EVELISE BARBOSA DE MOURA - reiteramos pedido de citação.
EVILASIA PINHEIRO DE MIRANDA - embargos para sentença.
FELIX PEREIRA BRAGA - embargos para despacho.
FRANCISCO ITALO LIMA DOS SANTOS - não entregou procuração
GLORIA MARLEY DE SOUZA SILVA - não entregou procuração
GRACIMAR BELLI VIANNAY - enviado ao contador judicial
HANDIARA JOAQUIM DE AGUIAR - não entregou procuração
HELIANE FRENANDES VILLAR - embargos para sentença.
HILDA AZEVEDO DA SILVA NOGUEIRA - embargos para despacho.
ILA CECILIA FALCÃO KEMP - embargos para sentença.
IRANE FERNANDES BRANDÃO - não entregou procuração
ISABEL ARINO GRAU - Concluso ao juiz em 06/02/2012
ITACIARA DA CONCEIÇÃO PUGA PINTO - enviado para o TRF para julgar recurso.
JAIR CLAUDIO FRANCO DE ARAUJO - RPV recebida.
JERUSA FERREIRA BRAGA - enviado ao TRF para julgar recurso.
JOÃO MARINHO BEZERRA - Com embargos à execução, aguardando julgamento.
JOÃO NICOLAU PAPADOPOULOS
JOCELY LIMA PINEL MALTEZ
JORGE BAPTISTA SOARES - concluso para despacho.
JORGE DE CARVALHO - embargos para despacho.
JORGE MIGUEL ORDACGI - Enviado ao TRF2 para conflito negativo de competência.
JORGE NUNES QUERCIA - embargos para sente NÇA.
JORGE DE OLIVEIRA - Concluso ao juiz em 22/10/2012.
JOSE ROBERTO DINIZ GONÇALVES - processo disponível para UNIRIO se manifestar.
JOSE CARLOS DA SILVA RIOS - Aguardando pagamento.
JOSE FRANCISCO DE BORGES CAMPOS - não entregou procuração
JOSE ROBERTO BARROS SILVA - não entregou procuração
JURACY MENDES RODRIGUES - Concluso ao juiz em 10/12/2012.
KATE MARIA STEPHAN ADDUM - enviado ao TRF para julgar recurso.
LAUDICEA CANDIDA DOS SANTOS - 2011.51.01.014596-1 - RPV recebida.
LEILA MARIA COSTA LOUSADA - não entregou procuração
LENILDA MARIA DOS SANTOS - não entregou procuração
LIDIA DOMENECH BUSSONS - Aguardando distribuição
LOURIVALDA SOUZA NOGUEIRA - entramos com recurso nos embargos.
LUIZ CARLOS GOMES - RPV recebida.
LUIZ OTAVIO LABANCA
LUIZA AMANDA PEREIRA CAMARGO - Entramos com recurso nos embargos.
LUZIA DOMINGUES DEVEZAS - com embargos à execução, já impugnado pelo dr. Luiz.
MALKE ADLER - com embargos à execução, já impugnado pelo dr. Luiz.
MARCIA VALERIA DA S. DE B. COSTA - concluso para despacho.
MARCOS ANISES ALBERBAZ GOMES - embargos para despacho.
MARCOS AURELIO MOREIRA - não entregou procuração
MARCUS VINICIUS ROSAS - não entregou procuração

MARGARIDA JUSTO DOMINGOS - não entregou procuração
MARIA ALTIVA DE FREITAS MACIEL - Com embargos à execução, concluso em 19/10/
2012.
MARIA CELIA SANTANA DAS NEVES - embargos para despacho.
MARIA DA CONEIÇAO DIAS - embargos para despacho.
MARIA DA GLORIA DE O. LIMA - não entregou procuração
MARIA DA GRAÇA SILVA CALHAO - Com embargos à execução, aguardando conclusão.
MARIA DA PENHA GONÇALVES BASTOS - Concluso ao juiz em 16/04/2012
MARIA DAS CANDEIAS BARCELLAR LIMA – aguardando manifestação da UNIRIO.
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SOUZA - Concluso para sentença em 03/07/2012.
MARIA DAS GRAÇAS CAMARA BURITI - não entregou procuração
MARIA DE LOURDES ALMEIDA ALENCAR - Valor já recebido.
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA- aguardando sentença nos embargos
MARIA EMILIA SOBRINHO DOMENECH - embargos julgado improcedente.
MARIA EUNICE ANFFE NUNES VILLAR - Processo com recurso nosso no TRF2.
MARIA JOSE DE O AFONSO - não entregou procuração
MARIA JOSE SANTANNA ROSA - Aguardando recurso da unirio.
MARIA LILI ALVES - enviado para UNIRIO.
MARIA LUCIA C. DOS RIOS FERREIRA - aguardando juntada de embargos.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DIAS - com embargos à execução, enviado ao contador
MARIA LUCIA DE SOUZA - não entregou procuração
MARIA CRISTINA MELLONE MAURO - Com embargos à execução, aguardando recurso
da unirio.
MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA MOREIRA - não entregou procuração
MARLY CASTILHO TRIGUEIRO - não entregou procuração
MARLY DA CUNHA FLORES - julgado procedente em parte aguardando manifestação da
UNIRIO.
MARTHA ALBERNAZ AMARANTE - não entregou procuração
MAURICIA MENDES DIAS - Processo aguardando decisão de conflito de competência..
MILTON DA SILVA PINTO - Ganhamos os embargos, aguardando inicio da execução.
NAIR DE ALMEIDA TORRES - não entregou procuração
NAIR FERREIRA TULHA EVANGELISTA - processo com recurso nosso no TRF2.
NAIR PEREIRA DE ALMEIDA - não entregou procuração
NEO VICTOR SALES MATOS - processo com recurso nosso no TRF2.
NIDIS BARCELLOS - não entregou procuração
NILCEA ALVES COIMBRA - aguardando distribuição
NURIA MENDES SANCHEZ - aguardando expedir requisitório
NYCTAGINEA MACHADO - aguardando distribuição
ONOFRE DOS SANTOS - não entregou procuração
OSCAR GOMES DA SILVA - Com embargos à execução, aguardando sentença.
PAULO EDISON COUTINHO MARQUES - Com embargos à execução, aguardando
despacho
PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - Vai ser enviado para conclusão do juiz.
PAULO SERGIO DA CUNHA - não entregou procuração
REGINA CELIA MARQUES DE MELLO - 2011.51.01.014653-9 - Processo com recurso no
TRF2
RENAN FRANCISCO DO COUTO - 2011.51.01.014651-5 - UNIRIO não se manifestou
mesmo citada, concluso para despacho.
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS - não entregou procuração
ROSANGELA M. GAUDIE LEY MENEZES - 2011.51.01.014652-7 - Embargos para despacho.
ROSE MARY FERREIRA DA SILVA - 2011.51.01.016918-7 - Embargos para despacho.
ROSINA EURILLA ITALA G. G. COLOMBINI - não entregou procuração
RUBENS DE SOUZA VILLAR - 2011.51.01.016937-0 - Aguardando citação.
SELMA DOS SANTOS BRAGA - 2011.51.01.017082-7 - Aguardando manifestação nossa
nos embargos
SOLANGE BERNARDO DE AZEVEDO - não entregou procuração
SONIA MARIA C. D. DE ALMEIDA - 2011.51.01.017083-9 - Concluso para despacho.
SONIA MARIA GALVAO GUIMARAES - 2011.51.01.014650-3 - Processo concluso para
despacho.
SONIA TEREZINHA DE OLIVEIRA - 2011.51.01.014649-7 - Com embargos à execução,
concluso para sentença.
TEREZA ROSA BASTOS MICCO PUNTEL - não entregou procuração
TEREZINHA CATARINA PEREIRA RAMOS - 2011.51.01.014648-5 - RPV recebida.
THELMA SPINDOLA - 2011.51.01.016916-3 - Enviado ao TRF para julgar recurso.
VALDENITA ALVES DA SILVA - 2011.51.01.017087-6 - Concluso para despacho.
VERA LUCIA FERREIRA DE SANTANNA - não entregou procuração
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA - 2011.51.01.017084-0 - Concluso para despacho.
VIRGINIA MARIA ALECRIM DA ROCHA - 2011.51.01.017085-2 - RPV recebida.
WALTER NONATO DE LIMA - não entregou procuração
WANDA MIRANDA BRUM GAMA - não entregou procuração
WILLIAM NUNES MURCIA - 2011.51.01.014647-3 - Impugnação aos embargos.
WILMA FERREIRA ARAUJO - 2011.51.01.014646-1 - Aguardando informações.
ZAIDA RODRIGUES GONÇALVES - não entregou procuração
ZULMIRA DE SOUZA LIMA – FALECEU
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Direção da ASUNIRIO se reúne com o reitor para tratar
das 30 horas e capacitação dos trabalhadores

No dia 4 de dezembro, a direção da ASUNIRIO se reuniu com o reitor, professor Jutuca,
na sala de Reuniões do Gabinete, para tratar da jornada de 30h para os servidores, do
Plano de Capacitação e Qualificação, de Recrutamento e Seleção e das condições de
trabalho dos prestadores de serviço da UNIRIO.

Estavam presentes na reunião por parte da reitoria: o reitor; o diretor de Recursos
Humanos, Carlinhos; e pelo Serviço de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal,
Macla e Priscila. Pela ASUNIRIO estavam Oscar, Coordenador Geral; Benedito,
Coordenador Jurídico e Relações de Trabalho; e Jerusa, Coordenadora de Políticas
Sindicais e Comunicação.

A reunião, que durou uma hora, contou com um grupo muito interessado em resolver
as questões colocadas pela direção da ASUNIRIO.

Sobre as 30h, Oscar discorreu sobre a possibilidade de a UNIRIO implementar a carga
horária para os demais trabalhadores da Universidade, tendo em vista que outras
Instituições de Ensino já estão funcionando dentro desta realidade, como é o caso da
Universidade de Viçosa, a do Paraná.

Porém, percebeu-se na reunião que a Universidade de Ouro Preto, que está concluindo seu
projeto, está com uma realidade mais parecida com os ideais da UNIRIO. Desta forma, o reitor
agendou para janeiro de 2013 uma visita do Diretor de Recursos Humanos, Carlinhos,
juntamente com o Coordenador Geral da ASUNIRIO, Oscar, à Ouro Preto para iniciarem seus
estudos, visando recolher informações para ver se há possibilidade de implantação na UNIRIO.

Sobre a questão da Capacitação e Qualificação, Oscar perguntou sobre os motivos
que levavam ao Departamento de Recursos Humanos a não ter plano para os servidores.
Macla, chefe do Serviço de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, respondendo
ao questionamento, disse que o setor tinha um plano, mas a partir de informações advindas
da avaliação de desempenho.

Neste momento houve um grande debate entre os participantes. Pela ASUNIRIO havia
um desconforto muito grande para aceitação do encaminhamento. Oscar desenvolveu a
sua ideia, defendendo que o planejamento teria que ser através de um Plano de
Levantamento de Necessidades, indo a cada setor da universidade e registrando as reais
necessidades, não só dos trabalhadores, como também as do setor, conciliando com o
PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). Inclusive informou que o levantamente
teria que ser com todos os trabalhadores, não só com servidores de nível de apoio como
também aqueles que estão no cargo de gerência. “Façamos de conta que o reitor tenha
uma programação na Alemanha, mas não seja fluente na língua. Os técnicos que vão
fazer o levantamento vão obter essa informação e poderão capacitar o reitor, para que ele
consiga falar bem o alemão e possa representar com louvor a universidade”.

Oscar disse ainda que seria importante a participação do Serviço de Recrutamento e Seleção
no levantamento, tendo em vista que a Lei nº 11.091, de 12/01/2005, referente ao Plano de
Carreira exige que a universidade faça o redimensionamento do quadro de pessoal anualmente.

O professor Jutuca disse que era favorável ao Levantamento de Necessidades tendo em

vista a adequação dos projetos ao PDI. Macla falou que também era favorável, mas discorreu
sobre as dificuldades para sua execução, como por exemplo, o número de servidores que
tinha a sua disposição, igual a quatro, e o tempo que levaria para executar a ação.

Carlinhos disse então que poderia solicitar a ajuda da CIS (Comissão Interna de
Supervisão da Carreira). Macla concluiu dizendo que se fosse possível poderia solicitar
a contratação de uma empresa para efetuar este levantamento em 2013. Disse ainda que
antes iria conversar com a equipe para ver de que forma poderiam viabilizar a solicitação
da  ASUNIRIO para o próximo ano. O reitor disse que “já que não podendo iniciar com
o ótimo, vamos começar com o bom”.  

Assim, ficou acordado entre as partes que enquanto não fosse feito o Plano de
Levantamento de Necessidades, o Serviço de Treinamento e Desenvolvimento
continuaria com plano atual, evitando a perda dos valores já aprovados para realização
dos cursos de capacitação e qualificação.

Sobre os assuntos relacionados aos Prestadores de Serviços da UNIRIO, Oscar disse
que parte destes trabalhadores trocavam de roupas nos andares das escolas, porque
não tinham banheiro adequado e em condições para atendê-los. Informou que não
havia local para almoçar e que muitos comiam nos corredores das escolas, embaixo de
árvores e em lugares não apropriados, como ambientes próximos a banheiros.

Por fim, Oscar falou da contratação dos Prestadores de Serviços. Ele disse que o
Serviço de Recrutamento e Seleção da UNIRIO não estava participando dos serviços e
que os trabalhadores estavam sendo destinados a setores por pessoas não capacitadas
para este tipo de serviço e que o fato estava gerando consequências negativas não só
para os trabalhadores, como também para a Universidade. Oscar pediu a intervenção do
Serviço de Recrutamento e Seleção neste processo de trabalho e também sugeriu a
participação do Serviço Social na apuração dos fatos e na sugestão para melhoria das
condições de trabalho dos Prestadores de Serviço, juntamente com a participação da
engenharia para que possam construir um projeto para a melhoria das condições de
trabalho desses prestadores.

O Reitor disse que não permitiria este tipo de tratamento na UNIRIO e que o Serviço
Social deve fazer a justificativa para o Serviço de Engenharia, que deverá providenciar
as melhorias nestes ambientes para atender a esta demanda da Associação.

Com relação à capacitação e à qualificação dos prestadores de serviços, Oscar informou
que estes trabalhadores não estavam recebendo qualquer tipo de investimento por parte
da Instituição e que este fato, além de constranger os trabalhadores, não permitiu que os
mesmos estivessem no mesmo nível de informação dos servidores da Universidade.

Macla disse que faria um seminário com todas as chefias que tivessem prestadores de
serviços à sua disposição e mais o Serviço de Recrutamento e Seleção para falar sobre
a importância destes trabalhadores nos setores, os motivos de suas contratações e,
também, discutir uma maneira que fosse possível pagar para eles cursos de capacitação
e qualificação.

Na Plenária da FASUBRA, realizada nos
dias 23 e 24 de novembro de 2012, no CNTI
(Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Indústria), foram eleitos cinco
trabalhadores titulares para o Conselho Fiscal
da FASUBRA, entre as 58 universidades do
Brasil, das diversas correntes existentes na
federação, entre eles está o nosso
companheiro Paulão, que faz parte do PS
Livre e, atual Coordenador de Raça, Etnia e
Gênero da ASUNIRIO.

A direção da Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro parabeniza o companheiro por mais esta contribuição,
desta vez a nível nacional.

COORDENAÇÃO DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA

Paulão é eleito para o
Conselho Fiscal da FASUBRA

Ação contra a reforma da previdência
O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) protocolou, no dia 11 de dezembro, uma

ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a
anulação da votação da Emenda Constitucional 41/2003, que aprovou a Reforma da
Previdência no governo Lula.

Segundo o deputado Ivan Valente (SP), líder do PSOL na Câmara e presidente nacional
do partido, após a confirmação de compra de votos durante o governo Lula, o processo
legislativo que aprovou a reforma “foi contaminado”. Para Valente, é dever do PSOL
questionar a reforma, que prejudicou os direitos dos trabalhadores.

Esta foi a segunda ação ajuizada contra a Reforma da Previdência, com base no
julgamento do mensalão. No mês passado, a Associação dos Magistrados Brasileiros
e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho pediram na Justiça a
anulação da votação.

No último dia 10, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber se
mostraram contrários à anulação direta das leis e defenderam a discussão do tema.
Ricardo Lewandowski, no entanto, admitiu que o tema é grave e disse que a revogação
de leis municipais é comum, quando comprovada a fraude na votação na Câmara
Municipal da cidade, e que isso também pode ocorrer na União.


