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FERNANDES

ASUNIRIO convida
Todos os servidores, ativos ou aposentados, estão convidados para o evento

“Perspectivas para o enfrentamento da crise”, no dia 11 de junho, às 16h, no
anfiteatro do HUGG.

Toda a comunidade da UNIRIO deverá comparecer.

Alunos e servidores lotam o auditório para
cobrar explicações ao Diretor do Hospital
No dia 06 de junho, às 10h, a Comunidade Universitária lotou a reunião do Conselho

do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), realizada no Auditório Geral do
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle(HUGG), para pedir explicações ao Diretor do
hospital, Antonio Carlos Iglesias, devido ao fechamento de enfermarias e dispensa de
bolsitas. O dia foi marcado não só pelos esclarecimentos solicitados pela comunidade
mas também pela panfletagem promovida pela ASUNIRIO no ambiente do hospital, com
esclarecimentos aos usuários dos serviços prestados a população. Dentro do Anfitea-
tro do HUGG a reunião proporcionou mais esclarecimentos à Comunidade Universtária
sobre a situação do HUGG. Foi uma apresentação que retratou como o HU está funcio-
nando, segundo a visão do atual diretor. Ressalta-se a excelente postura da atual Decana
do CCBS, Profa. Ana Vandeli, que presidiu com elegância e Democracia os esclarecimen-
tos e os questionamentos da comunidade ali presente.

O diretor do hospital apresentou um diagnóstico já conhecido por parte dos conse-
lheiros presentes, realizado internamente pela própria direção do HUGG. De tudo o que
foi apresentado através de números e gráficos, evidenciou-se principalmente a projeção
de redução da capacidade instalada nos principais setores de internação, possibilitando
desse jeito, ao diretor do hospital  concluir que 68% das enfermarias poderão ser fecha-
das caso não ocorra mais recursos para sanear essa situação. O déficit apresentado pelo
diretor foi na ordem de R$ 11.738.992,44, esse valor foi usado como pretexto para dimi-
nuir o grau de intensidade das atividades, ou seja, diminuir os custos, lançando na rua
da amargura os extraquadros.

Após a explanação do diretor foram abertas as falas a plenária, onde para além das
posições dos representantes da ADUNIRIO, ASUNIRIO e DCE, os alunos e professo-
res, principalmente, da Medicina fizeram seus questionamentos ao diretor que não con-
seguiu justificar a drástica medida tomada, ao permitir a diminuição das atividades no
HU. Muitas perguntas ficaram pendentes de respostas, entre elas, como entender que
um orçamento que não garante a execução de seus compromissos até o final do exercí-
cio? Porque não se comunica à população o estado de crise porque passa o HU? Se
havia uma situação de conforto até 2012, o que aconteceu em tão pouco tempo no HU
com relação às finanças? O que explica tantos bens materiais que hoje abarrotam e
ocupam os espaços do HU? Por que alguns anos atrás a reitoria não acatou a decisão do
TCU em realizar concursos públicos pelo RJU? Por fim, o debate transcorreu com riqueza
de perguntas bem arquitetadas pelos participantes e carente de respostas, que quando
respondidas deixavam mais vazios e dúvidas a plenária.

Antes de iniciar a reunião do Conselho do CCBS, a ASUNIRIO realizou uma importante
panfletagem voltada para os usuários do HUGG, conforme compromisso assumido junto à
comissão dos três segmentos da UNIRIO. Segundo informações prestadas pelos usuári-
os, essa mobilização foi muito bem aceita e compreendida pela população que usa os
serviços de saúde do hospital universitário. Embora que não houvesse qualquer explica-
ção oficialmente documentada da direção do HUGG, quanto a não marcação de consultas
médicas para uma grande parcela da população usuária desses serviços, para a redução de

leitos nas enfermarias.  Também, foi
levado aos os usuários presentes no
HUGG, neste dia, a informação de que
o governo da presidenta Dilma gasta
milhões em obras faraônicas como a
do Maracanã e usa como falso argu-
mento a falta de dinheiro para não in-
vestir na saúde e educação do povo e
lamentavelmente, parte dos dirigentes
da universidades públicas e dos hos-
pitais universitários se rendem a esse
argumento como verdadeiro. Ficaram sabendo que o governo Dilma quer privatizar os
HU’s e por isso criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que entre
outros males coloca o atendimento da população em segundo plano, já que seu foco é
voltado para a exploração da atividade econômica, ou seja, a curto prazo e que parte do
atendimento será para aqueles usuários que possuírem plano de saúde. Nesta mobilização
a ASUNIRIO explicou aos usuários do HUGG que os Técnico-Administrtivos, Docentes
e Residentes  que os atendem com respeito e dedicação não são responsáveis pelo o que
está acontecendo com o nosso hospital, muito pelo contrário, são os que hoje apresen-
tam ao diretor do HUGG e ao reitor da UNIRIO a melhor das alternativas: REALIZAÇÃO
DE CONCURSO PÚBLICO PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO(RJU) para preencher as
vagas dos profissionais que faltam no hospital. Foram informados de que na próxima
terça-feira, 11/06/13, haverá uma audiência pública no Anfiteatro Geral do HUGG a partir
das 16h para esclarecimento do que representa a EBSERH para a UNIRIO. Segundo
Wilson, Coordenador Geral foi gratificante perceber a felicidade da população ao saber o
que realmente ocorre nos dias de hoje com o nosso HU e o apoio que nos deram nessa
luta contra a privatização desta UNIDADE fundamental da nossa universidade, que é o
HUGG..
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XVII Encontr o Jurídico Nacional
Teve início no último dia 23, o XVII En-

contro Jurídico da FASUBRA Sindical, que
aconteceu na Universidade de Brasília. Ao
todo 51 participantes, representando 20 en-
tidades de base filiadas a Federação, com-
pareceram para os debates que versaram
sobre EBSERH, Servidor Público e Carreira.

Na parte da manhã, a mesa de abertura foi
composta pela Coordenação de Assuntos
Jurídicos da FASUBRA, Francisco de As-
sis dos Santos e Luiza Marillac (em substi-
tuição), João Paulo Ribeiro (Organização
Sindical), Rolando Malvásio Júnior (Admi-
nistração e Finanças) e Rosângela Costa
(Educação) que saudaram os participantes
e avaliaram a importância do evento em um
momento em que a Federação trava várias
lutas em prol da valorização dos TAEs.

Em seguida, houve a formação da mesa do
temário, com a presença do assessor Jurídico
da FASUBRA, João Luiz Arzeno; e os advo-
gados Rodrigo Torelly e Elisa Torelly da as-
sessoria jurídica da FENASPS, que palestraram
sobre a EBSERH.

Luiz Arzeno fez o resgate histórico do que
levou à criação da empresa, remontando à
crise havida nos anos 90 que trouxe a ne-
cessidade, já urgente naquela época, de pro-
ver os hospitais universitários de trabalha-
dores concursados, fato que deu origem às
Fundações de Apoio e, consequentemente,
à terceirização de pessoal. De acordo com o
assessor da FASUBRA, desde aquela dé-
cada se luta pela inconstitucionalidade das
contratações irregulares.

Assim, em 2006 o Tribunal de Contas da
União firmou um acórdão que exigia da Ad-
ministração Federal o fim das irregularidades
de contratação de pessoal e estabeleceu pra-
zo para que a união resolvesse a questão até
31/12/2010, para que os terceirizados – apro-
ximadamente 28 mil – fossem substituídos
por concursados. Em resposta, o Governo
editou a MP 520/2010 que por decurso de
prazo não passou no Congresso Nacional. O
governo, não se dando por vencido, utilizou
outro artifício e editou a Lei 12.550/2012 –

que, aí sim, constituiu a EBSERH, à revelia
dos movimentos sociais e sindicais.

Para o jurista, as grandes questões debati-
das hoje e que são questionadas pelas entida-
des sindicais dizem respeito à existência de
dois vínculos empregatícios nos HUs (RJU e
CLT), à perda da autonomia da universidade
frente à privatização da gestão dos HUs, à rea-
lidade de que a EBSERH não atende à reco-
mendação do TCU, e ao fato de que o estado
passa por cima da legislação, principalmente a
Constituição Federal, no caso artigo 37 ao dar
andamento à consolidação da empresa.

Rodrigo Torelly, da assessoria jurídica do
ANDES-SN, abordou os desdobramentos das
ações junto ao Ministério Público, enfatizando
o fato de existir a Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4895/2012 correndo no
Supremo Tribunal Federal, por ter o Ministério
Público Federal, na pessoa do Procurador-ge-
ral da República, Roberto Gurgel, pedido a
inconstitucionalidade da Lei 12.550/2012.

O assessor do ANDES-SN informou, tam-
bém, que as ações dos sindicatos trouxe-
ram uma gama de desdobramentos para o
caso da EBSERH: os jurídicos (através das
representações) e os políticos oriundos das
audiências havidas com a Sub-Procuradora
Geral da República, Débora Duprat; como
ministro do STF, José Antônio Dias Toffoli,
relator da ADIN no Supremo, além da ori-
entação do Ministério Público Federal en-
caminhada às Procuradorias Regionais para
que tomassem medidas cabíveis para a apu-
ração de possíveis irregularidades no pro-
cesso de adesão à EBSERH.

A medida já deu seus frutos, por exemplo, na
Universidade de Brasília, onde o Ministério Pú-
blico Federal, por intermédio da Procuradoria
Regional do DF, entrou com uma ação buscan-
do anular o contrato (termo de adesão) da UnB
à EBSERH, processo este ocorrido em março.

Já a assessora jurídica da FENASPS, Elisa
Torelly, centrou sua fala em uma perspecti-
va mais abrangente de que empresas como
a EBSERH têm como pano de fundo a trans-
formação da coisa pública em privada, com

a decorrente precarização dos direitos dos
trabalhadores. Ela discorreu também sobre
a ADIN impetrada em Novo Hamburgo, no
Rio Grande do Sul, contra a criação da Fun-
dação de Saúde do município, que segue
os moldes da EBSERH. Além de outra ADIN
que demanda contra a utilização de mão-
de-obra do programa Saúde da Família de
Porto Alegre pelo Instituto Militar.

Após a fala da advogada, os microfones fo-
ram abertos para a participação da audiência,
sendo que os representantes dos sindicatos
explanaram sobre importância do XVII Encon-
tro, a situação nos estados, criticaram a
EBSERH por ela mudar a finalidade dos HUs -
cuja atribuição é de hospital escola - e aborda-
ram as lutas gerais encaminhadas nos estados
do país pelos sindicatos filiados à FASUBRA.

Ao final, os advogados incentivaram os
sindicatos a desenvolverem ações jurídicas
locais, - porque a Lei da EBSERH permite
que o mecanismo de criação da empresa seja
adotado nos estados e municípios-, e rele-
varam a importância da discussão sobre a
democratização das universidades que deve
envolver toda a comunidade universitária.
Carreira e Ambiente de trabalho - O primeiro
tema a ser discutido pelos participantes do
XVII Encontro Jurídico da FASUBRA, no pe-
ríodo da tarde, foi servidor público, com foco
nas garantias constitucionais e legais propí-
cias a um trabalho decente e saudável e na
Convenção 155 da Organização Internacio-
nal do Trabalho. À mesa do evento, o advo-
gado Flávio José Souza da Silva esclareceu
sobre a definição e campos de aplicação da
convenção, bem como os princípios de uma
política nacional que se pretende para balizar
a garantia de saúde para o trabalhador.

Para o advogado, a melhor forma de
instrumentalizar os sindicatos no sentido de
provocar o judiciário federal é utilizar ações
com demandas baseadas em doenças funci-
onais, trabalho em condições insalubres e
assédio moral (coletivo e individual), princi-
palmente se as ações tratarem da ineficiên-
cia dos aspectos relativos à segurança, higi-

ene e meio ambiente de trabalho.
Na palestra o advogado perpassou ainda

artigos da Convenção 155, abordou os sis-
temas de fiscalização e o arcabouço legal
passível de ser usado para ingresso de ações,
além de apresentar casos particulares de ser-
vidores com adoecimento e patologias re-
sultantes da forma de realização do trabalho
e inadequação de espaço físico. Nos deba-
tes os advogados apresentaram várias difi-
culdades para mover os processos, sendo
um deles a falta de peritos que comprovem a
situação, normalmente, precária do servidor
que exerce função insalubre.

Ao final do assunto, chegou-se à conclu-
são de que é necessário estabelecer legisla-
ção específica para proteger a saúde do tra-
balhador, já que a falta dessas implica em
fundamentação com base na CLT.

A mesa seguinte abordou a carreira, com o
advogado Carlos Alberto Marques expla-
nando das modificações trazidas à Lei 11.091/
2005 com a entrada em vigor da Lei 12.772/
2013 (Acordo de Greve), principalmente
quanto aos incentivos de capacitação e qua-
lificação. O advogado ponderou que o mai-
or problema é que o governo não admitiu o
tratamento isonômico entre ativos e aposen-
tados quanto ao critério de somatório de cur-
sos de capacitação para reposicionamento
de aposentados e pensionistas. “O Gover-
no tem que fazer o tratamento igualitário”,
reforçou para a audiência.

Ainda sobre o reposicionamento de apo-
sentados, a direção da FASUBRA repassou
os informes da última reunião com o MEC e
MPOG, onde o Planejamento alegou que o
reposicionamento trata-se de progressão na
carreira e fere o Artigo 40 § 2 da CF. A Asses-
soria Jurídica rejeitou o argumento e disse
que há outros fundamentos legais que po-
dem derrubar a lógica do Governo Federal.

No dia 24, o Encontro teve sequência com
as discussões centradas na Negociação Co-
letiva do Serviço Público, Funpresp, Apo-
sentadoria Especial do Servidor e a Organi-
zação do Coletivo Jurídico da FASUBRA.
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AÇÃO FGTS

AÇÃO DOS 28,86%

Processo: 0022240-87.1995.4.02.5101
Autor: ASUNIRIO e outros - Réu: UNIRIO
Observações: O processo encontra-se na fase de Execução. Foi constatada litispendência quan-
to aos autores Maria Lucia Carneiro dos Rios Ferreira e Milton Ernani Pessanha Pereira da
Silva, que em razão disso foram excluídos da demanda. Os autos encontram-se conclusos,
aguardando despacho do Juiz para a expedição dos requisitórios.

Processo: 0009403-29.1997.4.02.5101
Autor: ASUNIRIO e outros / Réu: UNIRIO
Observações: Foi requerida a expedição dos requisitórios de pagamento em 7/12/2012, contudo
foram constatados os óbitos de Elizabeth de Paula Pessoa de Oliveira e Ailton Coelho, o que
provocou o sobrestamento do feito até que sejam apreciadas as respectivas habilitações.

Processo: 0003834-13.1998.4.02.5101
Autor: ASUNIRIO e outros / Réu: UNIRIO
Observações: Foram formulados os formulários de pagamento, para tão logo serem expedidos
os requisitórios, entretanto, o feito encontra-se suspenso por estar aguardando julgamento de
um recurso (Agravo) no TRF.

Processo: 0135056-51.1991.4.02.5101
Autor: ASUNIRIO e outros / Réu: CEF-Caixa Econômica Federal
Observações: A Ré interpôs agravo em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Federal, que indeferiu o pedido de livre distribuição das ações de liquidação da senten-
ça proferida na ação coletiva nº 91.0135056-0. O TRF negou provimento ao recurso em
02 de maio de 2013, remetendo os autos à vara de origem no dia 06 de junho de 2013.
Estamos encaminhando uma petição ao Juiz para ter vista dos autos e dar o respectivo
prosseguimento.

AÇÃO DOS 3,17%

ADVOCACIA LUIZ FERNANDO FARIA MACEDO
Rio de janeiro, 05 de junho de 2013.
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)

Abigail Felisberta X. de B. Baptista -
2011.51.01.014034-3 - embargos de execução
concluso em 30/01/13 para despacho.
Adilson Lopes Af fonso -
2011.51.01.015626-0 - embargos a execução,
foi ao contador judicial em 30/04/13 sem con-
tagem de prazo.
Adilson Ribeiro de Melo -
2011.51.01.014028-8 - processo concluso
para despacho em 09/05/13.
Adriano Gonçalves Alves -
2011.51.01.014029-0 - UNIRIO citada para
se manifestar.
Aidil sucupira de oliveira - não entregou pro-
curação
Ailton Coelho - não entregou procuração
Alexander James o Grady -
2011.51.01.014033-1 - embargos julgados
procedentes, o dr. Luiz apelou a sentença dos
embargos. No TRF aguardando julgamento.
Alice Albuquerque Araujo  -
2011.51.01.014030-6 - embargos concluso
para sentença.
Aline Doria Sobral Vieira -
2011.51.01.014035-5 - embargos aguardando
manifetação da UNIRIO.

Ana Cristina Rodrigues -
2011.51.01.015627-2 - processo no TRF, sus-
citando conflito negativo de competência.
Ana Paula Ferreira dos Santos -
2011.51.01.016933-3  - processo remetido a
UNIRIO para manifestação sobre os cálculos
do contador.
Andrea de Lima Rosa Couto -
2011.51.01.014032-0 - embargos conclusos
aguardando despacho do juiz.
Anidia maria da c. B. M. Rodrigues - não
entregou procuração
Ar y d Azevedo Filho - 2011.51.01.017086-4 -
parecer da UNIRIO concordando com os cál-
culos aguardando conclusão.
Augusta Gomes Teixeira Barboza -
2011.51.01.014031-8 - transito em julgado,
aguardando envio da verba para pagamento da
RPV.
Beatriz Scofano Ariano  -
2011.51.01.014027-6 - embargos julgado im-
procedente – transitado em julgado.
Benedito Cunha Machado -
2011.51.01.014026-4 - recurso de apelação
nos embargos – TRF – apelante UNIRIO.
Berlindo Alves Campos - não entregou pro-

curação
Carlos Alber to G. de M. Junior -
2011.51.01.014207-8 - julgou extinto o pro-
cesso.
Carmem Lúcia Pinto Silveira  -
2011.51.01.014203-0 - concluso em 18/04/13
para despacho.
Carmem b. de Freitas Bianchini -
2011.51.01.014204-2 - dr. Luiz apelou da sen-
tença dos embargos – TRF com recurso
Catia Regina Papadopoulos -
2011.51.01.014205-4 - embargos concluso
para despacho em 14/04/13.
Christovam Correia de Oliveira - não en-
tregou procuração
Claudionor l. C. de Castro - não entregou
procuração
Clelia de Souza - 2011.51.01.014208-0 - fi-
nalizado – autora já recebeu.
Clementino dos Santos - não entregou pro-
curação
Crerian Viana do Vale -
2011.51.01.014206-6 - embargos concluso
aguardando despacho.
Creuza Amorim Costa -
2011.51.01.015628-4 - 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 procu-
ração
Domingos de Souza Costa – não entregou
procuração
Doralice da Conceiçao -
2011.51.01.017080-3 - finalizado – autora já
recebeu.
Eda Rodrigues Espindola -
2011.51.01.017079-7 - concluso em 11/03/13
para despacho.
Edite Trajano da Silva - 2011.51.01.016967-
9 - processo enviado ao TRF com recurso – dr
Luiz Fernando.
Edna Maria Bacelar Mota -
2011.51.01.014210-8 - embargos de execução
aguardando distribuição.
Edna Maria da Silva Oliveira -
2011.51.01.014209-1 - concluso aguardando
despacho sobre desconto do PSS.
Edson Pinto Cardoso- 2011.51.01.014459-2
- embargos concluso para sentença.
Edson Vieira Passos - não entregou procura-
ção
Eduardo Long Filho - 2011.51.01.017081-5 -
embargos concluso para sentença.
Elair Lage Martins Gonçalves - não entre-
gou procuração
Eliezias Chaves da Silva -
2011.51.01.014458-0 - embargos com a
UNIRIO para manifestação.
Elisabete Dants de Aguiar -
2011.51.01.017064-5 - embargos concluso
para sentença.
Elisabeth Pinheiro Araujo -
2011.51.01.014457-9 - embargos concluso em
20/05/13.
Eliza Mieko Saiga - 2011.51.01.014456-7 -

AÇÃO DOS 3,17%

processo com recurso no TRF2.
Eloi Barbosa - 2011.51.01.014455-5 - aguar-
dando transito em julgado da decisão.
Elza Ignacio de Souza - não entregou pro-
curação.
Etelvina de Souza Paula - não entregou
procuração.
Evelise Barbosa de Moura -
2011.51.01.014454-3 - processo concluso
para despacho.
Evilasia Pinheiro de Miranda -
2011.51.01.015625-9 - com a UNIRIO para
manifestação.
Felix Pereira Braga - 2011.51.01.014452-0
- com a UNIRIO para manifestação.
Francisco Italo Lima dos Santos - não en-
tregou procuração
Gloria Marley de Souza Silva - não entre-
gou procuração
Gracimar Belli Viannay -
2011.51.01.015630-2 - concluso para despa-
cho
Handiara Joaquim de Aguiar - não entre-
gou procuração
Heliane Frenandes Villar -
2011.51.01.014451-8 - embargos concluso
para despacho.
Hilda Azevedo da Silva Nogueira -
2011.51.01.014450-6 - embargos concluso
para despacho.
Ila Cecilia Falcão Kemp -
2011.51.01.014549-3 - embargos julgado im-
procedente – transitado em julgado.
Irane Fernandes Brandão - não entregou
procuração
Isabel Arino Grau -  2011.51.01.016920-5 -
concluso ao juiz para despacho.
Itaciara da Conceição Puga Pinto -
2011.51.01.016925-4 - enviado para o TRF
para julgar recurso.
Jair  Claudio Franco de Araujo  -
2011.51.01.014548-1 - RPV recebida.
Jerusa Ferreira Braga -
2011.51.01.014550-0 - enviado ao TRF para
julgar recurso.
João Marinho Bezerra -
2011.51.01.014541-9 - embargos concluso
em 08/04/13 para despacho.
João Nicolau Papadopoulos
Jocely Lima Pinel Maltez -
2011.51.01.014547-0 - recurso no TRF para
julgamento.
Jorge Baptista Soares -
2011.51.01.014546-8 - concluso para despa-
cho em 19/04/13.
Jorge de Carvalho - 2011.51.01.014543-2 -
recurso no TRF – dr luiz apelou – embargos
procedente.
Jorge Miguel Ordacgi -
2011.51.01.016915-1 - processo concluso
para despacho.
Jorge Nunes Quercia - 2011.51.01.016921-
7 - recurso no TRF – dr Luiz apelou – embar-
gos procedente.
Jorge de Oliveira - 2011.51.01.014542-0 -
embargos aguardando distribuição.
Jose Roberto Diniz Gonçalves -
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2011.51.01.016935-7 - concluso para despa-
cho.
Maria das Candeias Barcellar Lima –
00027326220124025101 - concluso para des-
pacho.
Maria das Dores de Oliveira Souza -

Roberto Pereira dos Santos - não entregou
procuração
Rosangela M. Gaudie Ley Menezes -
2011.51.01.014652-7 - embargos aguardando
julgamento.
Rose Mary Ferreira da Silva -
2011.51.01.016918-7 - embargos aguardando
julgamento.
Rosina Eurilla Itala G. G. Colombini - não
entregou procuração
Rubens de Souza Villar -
2011.51.01.016937-0 - embargos concluso
para despacho.
Selma dos Santos Braga -
2011.51.01.017082-7 - aguardando manifesta-
ção da UNIRIO nos embargos
Solange Bernardo de Azevedo - não entre-
gou procuração
Sonia Maria C. D. de Almeida -
2011.51.01.017083-9 - embargos concluso
para despacho em 04/06/13.
Sonia Maria Galvao Guimaraes -
2011.51.01.014650-3 - aguardando manifesta-
ção da UNIRIO.
Sonia Terezinha de Oliveira -
2011.51.01.014649-7 - com embargos à exe-
cução, concluso para sentença.
Tereza Rosa Bastos Micco Puntel - não en-
tregou procuração
Terezinha Catarina Pereira Ramos -
2011.51.01.014648-5 - RPV recebida pelo au-
tor.
Thelma Spindola - 2011.51.01.016916-3 -
aguardando julgamento do recurso no TRF.
Valdenita Alves da Silva -
2011.51.01.017087-6 - concluso para despa-
cho em 05/04/13.
Vera Lucia Ferreira de Santanna - não en-
tregou procuração
Virgilio de Castilho Barbosa -
2011.51.01.017084-0 - embargos concluso
para despacho em 07/03/13.
Virginia Maria Alecrim da Rocha -
2011.51.01.017085-2 - RPV recebida pelo autor.
Walter Nonato de Lima - não entregou pro-
curação
Wanda Miranda Brum Gama - não entregou
procuração
William Nunes Murcia -
2011.51.01.014647-3 - embargos aguardando
despacho sobre cálculos do contador.
Wilma Ferreira Araujo -
2011.51.01.014646-1 - embargos aguardando
julgamento.
Zaida Rodrigues Gonçalves - não entregou
procuração
Zulmira de Souza Lima – faleceu
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Jose Roberto Barros Silva - não entregou
procuração
Juracy Mendes Rodrigues -
2011.51.01.016932-1 - concluso para despa-
cho em 07/03/13.
Kate Maria Stephan Addum -
2011.51.01.014601-1 - enviado ao TRF /para
julgar recurso.
Laudicea Candida dos Santos -
2011.51.01.014596-1 - RPV recebida pelo
autor.
Leila maria Costa Lousada - não entregou
procuração
Lenilda Maria dos Santos - não entregou
procuração
Lidia Domenech Bussons
Lourivalda Souza Nogueira -
2011.51.01.014597-3 - TRF aguardando jul-
gamento do recurso.
Luiz Carlos Gomes - 2011.51.01.014598-5
- RPV recebida pelo autor.
Luiz Otavio Labanca
Luiza Amanda Pereira Camargo -
2011.51.01.014599-7 - aguardando julgamen-
to do recurso no TRF.
Luzia Domingues Devezas -
2011.51.01.016938-2 - com embargos à exe-
cução, concluso para despacho em 18/03/13.
Malke Adler  - 2011.51.01.016924-2 - em-
bargos concluso para sentença.
Mar cia Valeria da S. de b. Costa -
2011.51.01.014600-0 - concluso para despacho.
Marcos Anises Alberbaz Gomes -
2011.51.01.014595-0 - remetido ao contador
judicial em 29/05/13.
Mar cos Aur elio Moreira - não entregou
procuração
Marcus Vinicius Rosas - não entregou pro-
curação
Margarida Justo Domingos - não entregou
procuração
Maria Altiva de Freitas Maciel -
2011.51.01.014593-6 - aguardando julgamen-
to de recurso no TRF.
Maria Celia Santana das Neves -
2011.51.01.014591-2 - aguardando julgamen-
to de recurso no TRF.
Maria da Coneiçao Dias -
2011.51.01.016923-0 - concluso para senten-
ça em 15/05/13.
Maria da Gloria de O. Lima - não entregou
procuração
Maria da Graça Silva Calhao -
2011.51.01.015623-5 - conclusão.
Maria da Penha Gonçalves Bastos -

2011.51.01.014545-6 - voltou da UNIRIO –
concluso para despacho.
Jose Carlos da Silva rios -
2011.51.01.014544-4 - concluso para despa-
cho em 07/03/13.
Jose Francisco de Borges Campos - não en-
tregou procuração

Paulo Roberto Pereira dos Santos -
2011.51.01.014654-0 - embargos concluso em
28/05/13.
Paulo Sergio da Cunha - não entregou pro-
curação
Regina Celia Marques de Mello -
2011.51.01.014653-9 - processo com recurso
no TRF2
Renan Francisco do Couto -
2011.51.01.014651-5 - processo concluso para
despacho.

2011.51.01.017065-7 - embargos concluso para
sentença.
Maria das Graças Camara Buriti - não en-
tregou procuração
Maria de Lourdes Almeida Alencar -
2011.51.01.014594-8 - já recebido pelo autor.
Maria de Lourdes de Oliveira -
2011.51.01.016969-2 - com a UNIRIO para
manifestação.
Maria Emilia Sobrinho Domenech -
2011.51.01.014592-4 - concluso para despacho
em 31/05/13.
Maria Eunice Anf fe Nunes Villar  -
2011.51.01.014590-0  - concluso para despa-
cho em 02/04/13.
Maria Jose de Afonso - não entregou procura-
ção
Maria Jose Santanna Rosa -
2011.51.01.016922-9 - aguardando julgamento
recurso TRF.
Maria lili alves - 2011.51.01.017066-9 -
concluso em 27/05/13 para despacho.
Maria Lucia C. dos Rios Ferreira -
2011.51.01.015622-3 - concluso em 08/04/13
para despacho.
Maria Lucia de Oliveira Dias -
2011.51.01.015624-7 - retornou do contador –
concluso em 05/06/13.
Maria Lucia de Souza - não entregou procu-
ração
Maria Cristina Mellone Mauro  -
2011.51.01.016926-6 - já recebido pelo autor.
Maria Romilda de Oliveira Moreira -  não
entregou procuração
Marly Castilho Trigueir o - não entregou pro-
curação
Marly da Cunha Flores -
2011.51.01.016944-8 - embargos concluso para
despacho.
Mar tha Albernaz Amarante - não entregou
procuração
Mauricia Mendes Dias - 2011.51.01.015629-
6 - embargos aguardando publicação.
Milton da Silva Pinto - 2011.51.01.015631-4
- com a UNIRIO para manifestação.
Nair de Almeida Torr es - não entregou procu-
ração
Nair Ferreira Tulha Evangelista -
2011.51.01.014656-4 - processo com recurso
nosso no TRF2.
Nair Pereira de Almeida - não entregou pro-
curação
Neo Victor Sales Matos -
2011.51.01.014658-8 - processo com recurso
nosso no TRF2.
Nidis Barcellos - não entregou procuração
Nilcea Alves Coimbra - 2011.51.01.019697-0
- embargos com a UNIRIO para recurso.
Nuria Mendes Sanchez -
2011.51.01.016931-0 - processo concluso para
despacho em 11/03/13
Nyctaginea machado
Onofre dos santos - não entregou procuração
Oscar Gomes da Silva - 2011.51.01.014657-6
- com embargos à execução, aguardando sentença.
Paulo Edison Coutinho Marques -
2011.51.01.014655-2 - aguardando julgamento
de recurso nos embargos.

ASSÉDIO MORAL

Servidora chamada de
burra recebe R$ 25 mil

Uma auxiliar técnica de laboratório re-
ceberá R$ 25 mil reais de indenização por
danos morais da empresa onde trabalha-
va, por ser chamada de burra frequente-
mente.

Segundo testemunhas, ela era repre-
endida na frente de colegas e ainda lhe
era imposto o isolamento no horário do
almoço. A decisão foi da 1ª Turma do tri-
bunal Regional do Trabalho de Goiás.

UNIDOS PRA

LUTAR vence na UFF
A Chapa 1, ligado a UNIDOS PRA

LUTAR deu um coro na Chapa 2. Com
1.298 votos, contra 658 da oposição,
mais uma vez Pedro Rosa, Ligia, Abreu e
os demais companheiros lavaram a alma
e venceram a eleição. A eleição no
SINTUFF ocorreu nos dias 4, 5 e 6 de
junho.

Informamos que o Balancete de Maio
será divulgado na próxima edicação, jun-
tamente com o de Junho.

Balancete

Resultado do Processo
Eleitoral da CIS

A eleição foi realizada, entre os dias 4 e 6
de junho para o triênio 2013-2016. A clas-
sificação geral ficou:
1º - Silvia Helena da Silva: 104
2º - Ana Paula da Silva Soares Rego: 104
3º - Maria José dos Santos Silva: 102
4º - Paloma Guedes Cavalcanti: 96
Total de votos válidos: 418

O Presidente da Comissão Eleitoral
Ronaldo Serpa agradece aos membros
Paulão, Lucinel, e Tuninho, bem como
ao Coordenador da CIS Jorjão pela cola-
boração durante o processo eleitoral.

Segundo o presidente, a CIS tem um
importante papel para os técnico-admi-
nistrativos, pois é a CIS que analisa os
pedidos de Progressão por Capacitação
Profissional e Incentivo à Qualificação.
Ele agradeceu também,.a comunidade
técnica-administrativa pela participação
no processo e lembra aos colegas técni-
cos que antes de efetuar qualquer curso
de capacitação e/ou qualificação, procu-
rem esclarecimento junto aos membros
da CIS.


