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Associados comparecem
em peso à festa de final de ano

Prestação de contas das despesas da festa
Despesas: R$ 90.180,00 (R$ 61.730,00 em alimentação, refri-
gerantes e caldo de cana; R$ 5.760,00 em cervejas; R$
22.000,00 no aluguel de 21 ônibus; e R$ 690,00 no serviço de
garçom.
Participantes:  910 pessoas (768 adultos e 142 crianças de 1
a 12 anos)
 Registro de atendimento médico: 3 casos de acidente na
piscina; 3 casos de enjoo, vômito e dor de barriga; 2 casos
de palpitação e crise de hipertensão; 2 casos de irritação
nos olhos; 1 caso de congestão nasal; 1 caso de acidente
no toboagua; e 1 caso de moleza no corpo.

Alegria, amizade e confraternização. Era esse o clima que reinava na festa de final de
ano da ASUNIRIO. O evento, que aconteceu no dia 6 de dezembro, contou com a partici-
pação de mais de 900 pessoas e foi um sucesso.

O dia, que prometia ser de chuva, acordou com céu azul. Era o convite perfeito para que
as pessoas saíssem de suas casas rumo ao Sítio dos Netinho, em Itaguaí.

Recepcionados com o delicioso e farto café da manhã, associados e seus dependentes
foram chegando de carro e de ônibus. A equipe do Sítio já estava a espera de todos com
o carinho e a tenção de sempre. Após o café, para aplacar o calor que era forte foram
servidos caldo de cana, refrigerantes e salgadinhos. A cervejinha gelada começou a ser
servida um pouco mais tarde, logo após a posse da nova direção da ASUNIRIO. E para
completar, o churrasco servido na hora do almoço aplacou a fome de todos.

O sucesso ficou por conta da orquestra que tocou durante a festa e também do show
de um transformista. Isso sem falar nas atrações de sempre: campo de futebol, piscinas,
toboágua, passeio de padalinho e tiroleza. Os coordenadores Oscar, Sheila e Wilson
estavam felissícimos por tudo ter dado certo este ano e aproveitaram para desejar a todos
os servidores e familiares um feliz natal e belíssimo ano novo.

A festa serviu também para ser o palco da última assembleia do ano, onde ocorreu a aprova-
ção da prestação de contas e a posse da nova Direção da Associação e Conselho Fiscal.

Com uma equipe de novos coordenadores, a nova Direção promete vir com toda garra
para enfrentar uma conjuntura que já aponta para um cenário dificílimo no ano de 2015.
Jéssica,  a nova coordenadora da pasta de Raça, Gênero e Etinia, promete uma política
mais voltada para mulheres e para a comunidade LGBT.

Estiveram presentes o reitor Jutuca e sua esposa Alba Lú-
cia; o Diretor do Instituto Biomédico, Marcelo Sampaio, e sua
esposa Maria N. Sampaio; professor e médico Edson Liberal e
os respresentantes do DCE Alexandre, Jonatan e Raquel.
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EXPEDIENTE
Coordenação Geral: Oscar , Wilson
Ferreira Mendes e Rafael de S. e Mello
Coelho da Silva.

Coordenação de Educação: William
Garcia dos Santos e Célio Maymone
Fontes.

Coordenação de Administração e Finan-
ças: Sheila Maria C. A. Bernardes e An-
tonio Luiz Mendonça Correia.

Coordenação de Políticas Sindicais e
Comunicação: Bruno Luis Santiago Cruz
e Marcelo Nascimento Silva.

ASUNIRIO: Av. Pasteur, 296, térreo
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

Coordenação de Políticas Sociais, Cultu-
rais, Esporte e Lazer: Celio de Gois Serafim
e Francisco Daniel da Silva Monteiro.

Coordenação Jurídica e Relações de Tra-
balho: Benedito Cunha Machado e Silvia
Helena da Silva.

Coordenação de Assuntos de Aposentado-
ria e Pensão:  João Bosco de Souza e José
Carlos Passarelli.
Coordenação de Raça, Gênero e Etnia:
Paulão e Jéssica Nogueira Alves dos San-
tos.

Suplentes: Valéria O. dos Santos Tavares,

Horário de funcionamento: 10h às 16h

Tiragem: 2.000 exemplares.

Impr essão: News Technology Gráfica
Editora Ltda.
Diagramação e Reportagem: Rafaela Pe-
reira

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

BALANCENTE  - SETEMBRO BALANCENTE  - OUTUBRO

Louyze Martins Gomes e Mario Pereira da
Silva Filho.

Conselho Fiscal: Eloi Barbosa, Silvia Freitas
dos Santos e Milton Hernani Pessanha Pe-
reira da Silva. Suplentes:  Jerusa Ferreira
Braga, Maria José dos Santos Silva e Idelco
Nascimento.
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BALANCENTE  - NOVEMBRO Reitor, direção da ASUNIRIO e
PROGEPE no encontro com

funcionários reintegrados

O reitor da UNIRIO, Luiz Pedro San Gil Jutuca, participou no último dia 12 de novem-
bro, de um encontro com funcionários que foram reintegrados ao serviço público pela
Lei 8.878/94. A direção da ASUNIRIO foi representada pelo Coordenador Geral da
ASUNIRIO, Wilson Ferreira Mendes.

No evento, organizado pela unidade de Gestão de Relacionamentos da Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas, os funcionários, sob a liderança de José Antônio,  apresenta-
ram algumas reivindicações, como: mudança de Regime Celetista para Regime Jurídico
Único (RJU), possibilidade de avaliação de desempenho; insalubridade com base em
mapeamento de riscos; possibilidade de remoção; capacitação/qualificação em curso
de longa duração, inclusive mestrado e doutorado; ambientação de reintegrados,
principalmente aqueles que trabalham no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle
(HUGG). As propostas, segundo a Progepe, serão analisadas.

Atualmente, a UNIRIO conta com 54 profissionais reintegrados pela Lei 8.878/94,
que foram demitidos na época do Governo Collor. Entre as instituições de origem
desses funcionários estão os ministérios de Minas e Energia (MME), das Comunica-
ções (Minicom), do Desenvolvimento Social (MDS) e dos Transportes (MTR).

UNIRIO de braços abertos
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e o Setor de Formação Permanente deram início,

no dia 1/12, ao Programa de Ambientação e Integração de novos servidores, o UNIRIO
de Braços Abertos.

O Programa UNIRIO de Braços Abertos foi criado para facilitar o processo de adap-
tação do novo servidor junto à Universidade, favorecendo sua identificação com a
cultura organizacional, através de atividades que lhe darão informações essenciais
para o início de suas atividades.  A existência de um programa de ambientação na
Universidade é essencial para criar um sentido de pertencimento e de integração
institucional, fundamentais para a formação de conceitos e expectativas do novo ser-
vidor, os quais devem estar alinhados com a missão, visão e valores da UNIRIO. Além
disso, esta oportunidade de socialização e conhecimento mútuo esclarecerá aos servi-
dores sobre questões relativas a seus direitos e deveres.

A primeira turma de 17 servidores foi recepcionada na PROGEPE com a presença do
Magnífico Reitor Luiz Pedro Jutuca e da Pró-Reitora Mariana Flores. Os servidores
responsáveis pelas seções e serviços da PROGEPE expuseram suas principais ativida-
des esclarecendo dúvidas importantes dos novos servidores, como também os mem-
bros representantes da ASUNIRIO.

TCU determina que UNIRIO efetue
devolução de insalubridade

A Administração da UNIRIO informou à ASUNIRIO que recebeu notificação do Tri-
bunal de Contas da União (TCU) para cobrar o pagamento de insalubridade efetivadas
a vários servidores durante 2007/2009.

Em 2006 laudo técnico realizado pelo Ministério do Trabalho apurou que houve
alteração nas condições de trabalho de vários locais da UNIRIO, o que gerou a suspen-
são do pagamento da insalubridade para diversos servidores.

Na época a ASUNIRIO contratou um Médico de Segurança do Trabalho para elabo-
ração de um outro laudo pericial e com base neste ingressou com ação na Justiça
Federal, com vista a restabelecer o pagamento para um número significativo de servido-
res que tiveram a insalubridade cortada. Essa ação se encontra em andamento na Justi-
ça sem decisão definitiva.

Com vista a dar legalidade ao desconto determinado pelo TCU a Administração da UNIRIO
informou à ASUNIRIO que fará notificação individual de cada servidor que sofrerá o des-
conto em folha, no percentual máximo de 10%, a título de devolução ao Erário.

Assim, que sair as primeiras notificações a Assessoria Jurídica da ASUNIRIO, Escri-
tório Boechat e Wagner Advogados Associados colocará à disposição de cada servi-
dor associado um modelo de recurso administrativo específico para o caso e imediata-
mente ingressará em nome da ASUNIRIO com Mandado de Segurança Coletivo, com
vista a obter liminar para suspender essa devolução ao Erário, com os fundamentos
centrais do Princípio da Boa-fé e da Decadência do direito da Administração proceder
com a devolução ao Erário. Embora a ação a ser utilizada seja Mandado de Segurança
Coletivo, em caso de decisões favoráveis essas somente beneficiarão os sócios da
ASUNIRIO.
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Prestação de contas
BALANCETE  DE VERIFICAÇÃO BALANCETE  DE VERIFICAÇÃO
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Prestação de contas
BALANCETE  DE VERIFICAÇÃO

CONTROLE

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

CONTROLE

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
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Prestação de contas
INVENTÁRIO DE BENS INVENTÁRIO DE BENS
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Prestação de contas
INVENTÁRIO DE BENS

INVENTÁRIO DE BENS

Plenária aprova
Plano de Lutas para 2015

A Plenária Nacional Estatutária da FASUBRA Sindical foi concluída no dia 07/12
(domingo) com os 164 delegados (as) presentes tendo definido o Plano de Lutas da
categoria para 2015, aprovado o Regimento do XXII CONFASUBRA e a prestação de
contas referentes ao ano de 2013 e de janeiro a setembro de 2014. Também foram eleitos
e empossados os novos membros do Conselho Fiscal.  As delegadas(os) prestaram
homenagens às memórias do ex-diretor da Federação, Umberto Bastos, da UFBA, e de
Regina Célia Leal, da USP – Ribeirão Preto.

Da avaliação de conjuntura ocorrida no dia 06 foi apurado um elenco de propostas
que foram agrupadas por blocos temáticos. Parte destas propostas aprovadas pelos(as)
delegados(as) apontam para a realização de ações conjuntas com outros segmentos de
trabalhadores do serviço público.

Dentre as demais proposições aprovadas destacamos, atos e outras manifestações
dos TAE, a luta contra a EBSERH, o aprimoramento da carreira (step e níveis de
capacitação), construção de índice de reposição salarial, ponto eletrônico, implementação
das 30 horas - sem redução de salário, ascensão funcional, manutenção da paridade
(ativos, pensionistas e aposentados), definição de política salarial e data base, regula-
mentação da negociação coletiva, reestruturação da carreira, envio da pauta de reivin-
dicações para o Governo Federal (Presidência da República) e Congresso Nacional,
elevação dos valores dos benefícios e rejeição de pautas que tramitem no Congresso
Nacional para reduzir direitos dos trabalhadores.

O Plano de Lutas aprovado aponta um calendário de atividades para o início de 2015,
que prevê:

Janeiro e Fevereiro
31/01 e 01/02 - Participação na Plenária dos Servidores Públicos Federais;
02/02 – Ato no Congresso Nacional
Março
03 – Dia Nacional de Paralisação nas Universidades
06 – Ato contra a EBSERH no Rio de Janeiro
07 e 08 – Plenária no Rio de Janeiro
Regimento Interno do XXII CONFASUBRA
Acerca do Regimento Interno do XXII Congresso da FASUBRA Sindical, a Plenária

aprovou, com ajustes, o documento elaborado pela Direção Nacional e enviado anteri-
ormente para discussão e aprovação nas assembleias de base. O regimento traça as
regras do evento, que será realizado em Poços de Caldas. O período de realização do
Congresso da FASUBRA será de 04 a 08 de maio 2015. 

FERNANDES
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Ações judiciais
COORDENAÇÃO JURÍDICA  E RELAÇÕES DE TRABALHO

AÇÃO DOS 3,17%

ADVOCACIA LUIZ FERNANDO FARIA MACEDO
Rio de janeiro, 09 de dezembro de 2014.
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 - embargos de execução suspenso em 13/08/2014, aguar-
dando cumprimento no processo principal.
Adriano Gonçalves Alves - Dr. Luiz Fernando impugnou os cálculos do contador, processo na
conclusão em 09/09/2014.
Alexander James o Grady - aguardando liberação da verba para pagamento.
Alice Albuquerque Araujo  - embargos conclusos para sentença.
Aline Doria Sobral Vieira - embargos na conclusão em 09/09/2014 para despacho.
Ana Cristina Rodrigues - aguardando abrir conclusão.
Ana Paula Ferreira dos Santos - julgou parcialmente procedente, em 05/12/2014, processo
com prazo para recurso.
Andrea de Lima Rosa Couto - processo no TRF aguardando julgamento do recurso.
Ar y d Azevedo Filho - aguardando expedição da RPV.
Carmem Lucia Pinto Silveira - UNIRIO entrou com recurso em 27/08/2014, embargos.
Carmem B. de Freitas Bianchini - Dr. Luiz apelou da sentença dos embargos – TRF com recurso.
Eda rodrigues Espindola - embargos conclusos para despacho em 06/10/2014.
Edite Trajano da Silva - processo enviado ao TRF com recurso – Dr. Luiz Fernando.
Edna Maria Bacelar Mota - embargos conclusos para despacho em 09/09/2014.
Edna Maria da Silva Oliveira - processo suspenso em 08/04/2014, aguardando documentação
para habilitação do herdeiro – autora falecida.
Edson Pinto Cardoso - aguardando abrir conclusão para manifestação dos cálculos.
Eduardo Long Filho - aguardando abrir conclusão.
Eliezias Chaves da Silva - Dr. Luiz impugnou os cálculos.
Elisabete Dants de Aguiar  - processo remetido ao TRF para julgamento de recurso.
Elisabeth Pinheiro Araujo - retornou do contador, aguardando abrir vista para as partes.
Eliza Mieko Saiga -  processo com recurso no TRF2.
Evelise Barbosa de Moura - aguardando a expedição de RPV.
Evilasia Pinheiro de Miranda - aguardando verba para pagamento da RPV.
Felix Pereira Braga - julgou procedente em parte, processo com a UNIRIO.
Gracimar Belli Viannay - foi ao contador.
Hilda Azevedo da Silva Nogueira - retornou do contador.
Isabel Arino Grau - concluso ao juiz para despacho em 10/10/2014.
Itaciara da Conceição Puga Pinto - enviado para o TRF para julgar recurso.
Jerusa Ferreira Braga - enviado ao TRF para julgar recurso.
João Marinho Bezerra - embargos conclusos em 19/11/2014 para despacho.
Jocely Lima Pinel Maltez - recurso no TRF para julgamento.
Jorge Baptista Soares -  recurso no TRF para julgamento.
Jorge de Carvalho - recurso no TRF para julgamento.
Jorge Miguel Ordacgi -  processo redistribuído para 5º JEF.
Jorge Nunes Quercia - recurso no TRF para julgamento.
Jorge de Oliveira - concluso para despacho em 09/09/2014.
Jose Roberto Diniz Gonçalves - processo remetido para UNIRIO para manifestação.
Jose Carlos da Silva Rios - aguardando envio da RPV ao TRF para posterior pagamento.
Kate Maria Stephan Addum -  aguardando julgamento de recurso no TRF.
Lourivalda Souza Nogueira - TRF aguardando julgamento do recurso.
Luiza Amanda Pereira Camargo -  aguardando julgamento do recurso no TRF.
Luzia Domingues Devezas - concluso para sentença em 15/07/2014.
Malke Adler - embargos conclusos para sentença em 13/09/2012.
Mar cia Valeria da S. de B. Costa - aguardando envio da RPV ao TRF para posterior pagamento.
Mar cos Anises Alberbaz Gomes -  embargos conclusos para despacho em 13/11/2014.
Maria Altiva de Freitas Maciel - aguardando julgamento de recurso no TRF.
Maria Celia Santana das Neves -  aguardando julgamento de recurso no TRF.
Maria da Conceição Dias - embargos conclusos para sentença em 15/05/13.
Maria da Graça Silva Calhao - processo com prazo para UNIRIO para manifestação.

Maria da Penha Gonçalves Bastos - redistribuído para 1º JEF.
Maria das Candeias Barcellar Lima- com recurso - embargos.
Maria das Dores de Oliveira Souza - aguardando abrir vista às partes para falar sobre os
cálculos do contador judicial.
Maria Emilia sobrinho Domenech - recurso no TRF para julgamento.
Maria Jose Santanna Rosa - aguardando julgamento recurso TRF.
Maria Lucia c. dos Rios Ferreira - aguardando abrir vista para o autor sobre os cálculos do
contador judicial.
Maria Lucia de Oliveira Dias - aguardando expedir RPV.
Maurícia Mendes Dias - embargos conclusos para despacho em 09/12/2013.
Nair Ferreira Tulha Evangelista- processo com recurso no TRF2.
Neo Victor Sales Matos - processo com recurso no TRF2.
Nilcea Alves Coimbra - processo com recurso no TRF2.
Oscar Gomes da Silva - aguardando julgamento dos embargos.
Paulo Edison Coutinho Marques - aguardando expedição de RPV.
Paulo Roberto Pereira dos Santos - principal concluso em 03/11/2014.
Regina Celia Marques de Mello - aguardando expedição de RPV.
Renan Francisco do Couto - aguardando o envio da rpv para o TRF2.
Rosangela M. Gaudie Ley Menezes - processo com recurso no TRF2.
Rubens de Souza Villar - concluso para sentença em 01/12/2014.
Sonia Maria C. D. de Almeida - concluso para despacho em 09/09/2014.
Sonia Maria Galvao Guimaraes - Dr. Luiz não concordou com os cálculos do contador -
concluso para despacho em 09/09/2014.
Sonia Terezinha de Oliveira - processo com recurso no TRF2.
Thelma Spindola - processo com recurso no trf2.
Valdenita Alves da Silva - embargos conclusos para despacho em 27/05/2014.
Virgilio de Castilho Barbosa - aguardando sentença – UNIRIO perdeu prazo.
William Nunes Murcia - aguardando julgamento de agravo.
Wilma Ferreira Araújo -  processo com recurso no TRF2
Dilmo de Jesus Faria - processo com a UNIRIO para manifestação.
Edson Vieira Passos - aguardando distribuição.
Elair Lage Martins Gonçalves - aguardando citação da UNIRIO.
Gloria Marley de Souza Silva - processo com o contador judicial.
João Nicolau Papadopoulos -  embargos conclusos em 11/11/2014 para despacho.
Leila Maria Costa Lousada - concluso para sentença em 06/11/2014.
Nyctaginea Machado -  aguardando contestação da UNIRIO.
Walter Nonato de Lima - concluso para despacho em 17/11/2014.

Processo nº 0022240-87.1995.4.02.5101 - Tendo em vista que houve incorreções nas
requisições expedidas, foi determinado as devidas ratificações. Sendo, posteriormente,
enviada para orçamento.
Processo nº 0009403-29.1997.4.02.5101 - Autos retornaram da Procuradoria da UNIRIO
e encontra-se com o Juiz para despacho.
Processo nº 0003834-13.1998.4.02.5101 - Concordamos com os ofícios e depois da
manifestação da Procuradoria da UNIRIO, autos foram à conclusão do Juiz.

Processo nº 0135056-51.1991.4.02.5101 - Dia 03/12/2014 publicado despacho de-
terminando a CEF dar cumprimento ao julgado.

AÇÃO DOS 28,86%

AÇÃO FGTS

AÇÃO DOS QUINTOS

A Assessoria Jurídica da ASUNIRIO (Escr. Boechat) já pediu ao juízo da 16ª Vara
Federal (processo nº 2006.51.01.016977-5) que determine que a UNIRIO implante imedi-
atamente a diferença correspondente na folha de pagamento dos beneficiados pela
sentença definitiva, porém o processo está desde junho com o Juiz para decisão de tal
pedido.

Com relação aos atrasados, na mesma petição foi pedido que seja determinado que a
UNIRIO disponibilize as fichas financeiras do período para que as mesmas sejam anali-
sadas para apuração das diferenças devidas. Reiterando, essa petição ainda não foi
despachada pelo juiz da 16ª Vara Federal.


