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ASSOCIAçãO DOS TRABALHADORES EM EDUCAçãO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO

Balancete Mensal (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto) JULHO de 2016
PAgAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA

CAIXA gERAL
RECEITAS E OUTROS RECEBIMENTOS
Banco do Brasil S.A - Conta Corrente

Assessoria Jurídica Escr Boechat jun 2.500,00 Contrib Líq. Associados Folha JUNHO 37.266,38
Folha de Pagamento (líquido) Funcionário jun 1.414,64 AC CNPJ 34023077/0001-07 24.072,42

Folha de Pagamento Autônomos jun 1661,12 HUgg CNPJ 34023077/0002-80 13.147,51

gPS/INSS Autônomos jun 1712,55 UFF CNPJ 28523215/0001-06 46,45

gFIT/FgTS guias recolh. jun 121,08

SINTESI - Mens.  Sindical funcionário jun 15,03

SINTESI - Mens.  Sindical funcionário jun 30,26

DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed jun 15,14 MOVIMENTAçÕES CONTAS BANCÁRIAS
Material de Consumo Expediente jun 483,39

Correios – Envio jornal aos aposent/pension. “Informe ASUNIRIO” jul 801,00

Impressão de jornal "Informe ASUNIRIO" jul 1820,00 Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib 892,10 Saldo do mês anterior 1.47.621,06

TIM-celulares conta de celulares jun 1458,81 Transferência de c/corrente p/aplicação 0,00

Aluguel quadra esportiva quadra jul 320,00 Rendimentos  anteriores   -               junho         0,00

Locação de conteiner mensal v-28/7 425,55 Rendimentos do mês                          JUL 1.422,43

Assinatura mensal de jornal O gLOBO v-31/7 93,90 Estorno de resgate mês anterior 0,00

Alimentação e Lanche Expediente.Adm. Div. 424,91 Resgates p/cobrir Conta Corrente 0,00

FASUBRA          mensalidades jun 1.863,32 IRPJ retido p/BB S/A - aplic  de OUTUBRO 0,00

Vale transporte(ref a 7 d/úteis) Funcionário jul 501,60 Total da conta de Aplicação 149.043,49
Auxilio Alimentação Funcionário jul 372,90

Hospedagem 1 Representante Brasília 05 a 07/7 240,00 CONTA CORRENTE

Viagem (Passagens) 2 Representantes Brasília (ida/volta) 05 e 07/7 1205,91 Saldo do mês anterior 26.130,75

Diarias para Viagens 02 Diárias 06e07/07 340,00 Valores recebidos na conta 37.266,38

LOCAWEB Hosped pág internet v/18/07 356,14 Tar banc.deb.diretam.-BB 0,00

Benfeit. Imóvel  de Terceiros Serv.Coz/Copa jul 2374,47 Tar banc.deb.diretam.-BB -74,15

Impressora Mult. Epson - 3x1 ECO TANK-L 365 imobilizado 899,00 Transf.Bco p/Caixa geral -26.215,00

Roupeiro de aço 16 portas imobilizado 937,00 Transf.Cta Corrente.p/aplic BB 0,00

PA 90 1,98 x 0,90 x 0,40 imobilizado 559,00 Ressarcimento de despesas      1a/6 307,00

Microfone s/fio kadosh 402 M imobilizado 654,75 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros  -292,87

cheque não compensado 0,00

AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria),  >>>>> 2.730,00 Cheque mês anterior compensado 0,00

Coord.  |   Coordenações           39 -  plantões   Devolução de despesas realizadas 0,00

(TRÊS)  | Coord geral (07 x R$ 70,00) 490,00 Resgate de aplicação para c/corrente 0,00

(DOIS)   | Coord Adm Finanças (07 x R$ 70,00) 490,00 Contribuição de associados-depositos 0,00

(DOIS)   | Coord Jurídica (04 x R$ 70,00) 280,00 Outros Recebimentos 1.000,00

(DOIS)   | Coord. Social (03 x R$ 70,00) 210,00 Saldo Conta Corrente-BB 38.122,11

(DOIS)   | Coord Aposentados (05 x R$ 70,00) 350,00

(DOIS)   | Coord. Pol. Sindicais (07 x R$ 70,00) 490,00

(DOIS)   | Coord. gênero Raça (02 x R$ 70,00) 140,00 Invest. Anterior Bens Móveis 62.752,39

(DOIS)   | Coord de Educação (02 x R$ 70,00) 140,00 Bens adquiridos no mês 3,049,75

(três)     | Cons. Fiscal (02 x R$ 70,00) 140,00 Benfeitorias imóv de terceiros 2.374,47

Ajuda de Custo - Representações  >>>>>>>>>> 120,00 Saldo 68.176,61

TOTAL

MOVIMENTAçãO DOS RECURSOS DO CAIXA SALDOS FINANCEIROS
Saldo do mês anterior  (caixa geral 3.991,48 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 38.122,11

Banco do Brasil S.A. 26.215,00 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 149.043,49

Subtotal 30.206,48 Dinheiro em poder da Tesouraria 2.862,91

Total das despesas pagas p/Caixa geral -27.343,57

Saldo do Caixa geral 2.862,91 Total de recursos disponíveis R$ 190.028,51
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CONTA  CONTAS IMOBILIZADO 2016 até JUNHO SALDO
 DESCRIÇÃO VALS FIXOS ORÇADO EXECUTADO À EXECUTAR
BENS E DIREITOS 
EM USO

55.448,49 7.100,00 7.303,90 -203,90

13201002 Móveis e Utensílios 5.243,39 1.000,00 5.074,90 -4.074,90

13201003 Ferramentas 0,00 0,00 0,00 0,00

13201005 Computadores e Periféricos 6.650,80 2.000,00 0,00 2.000,00

13201007 Benfeitorias em Imov de 
Terceiros

34.810,77 3.000,00 2.229,00 771,00

13201008 Softwares 0,00 0,00 0,00 0,00

13201009 Equipamento de Comunicação 2.161,77 400,00 0,00 400,00

13201011 Material Bibliográfico 255,00 200,00 0,00 200,00

13201012 Equipamento de Audiovisual 6.326,76 500,00 0,00 500,00

ACOMPANHAMENTO ORçAMENTÁRIO E FINANCEIRO
 (JAN-JUN/2016)

CONTA CONTA 2016 até JUNHO SALDO
 DESCRIÇÃO EXECUTADO À EXECUTAR
DESPESAS COM PES-
SOAL

65.370,00 30.109,22 35.260,78

32101001 Salários 17.160,00 7.368,70 9.791,30

32101004 Férias 1.982,00 1.801,60 180,40

32101005 13º salário 1.487,00 0,00 1.487,00

32101009 Salário Família 0,00 0,00 0,00

32101010 Treinamento 0,00 0,00 0,00

32101022 Serviços de Terceiros -  PF 35.000,00 16.357,22 18.642,78

32101025 Vale-Transporte 5.265,00 2.344,30 2.920,70

32101033 Uniformes e Acessórios 0,00 0,00 0,00

32101038 Auxílio Alimentação 4.476,00 2.237,40 2.238,60

ENCARGOS SOCIAIS 14.119,00 6.284,20 7.834,80
32102001 INSS Patronal (func e autôn), 

(20% e 25,5%)
12.261,00 5.494,94 6.766,06

32102002 FGTS 1.651,00 697,56 953,44

32102003 PIS s/Folha empregados 207,00 91,70 115,30

32102004 Contribuição Social/FGTS 0,00 0,00 0,00

DESPESAS ADMINIS-
TRATIVAS

204.227,00 83.565,97 120.661,03

32201002 Materiais de Consumo e 
Limpeza

12.000,00 2.692,88 9.307,12

32201003 Correios e Malotes 11.532,00 4.146,95 7.385,05

32201004 Publ de Jornais/Bol./Docu-
mentos

27.000,00 9.618,00 17.382,00

32201005 Encadernação de Livros e 
Documentos

175,00 0,00 175,00

32201006 Feiras/Congressos/Outros 0,00 470,00 -470,00

32201007 Viagens 5.000,00 3.693,76 1.306,24

32201008 Estadas 5.000,00 2.729,67 2.270,33

32201009 Taxi /Ônibus e Pedágios 8.700,00 4.939,45 3.760,55

32201010 Xerox/Repr. de Document/
Revel. Filmes

300,00 30,50 269,50

32201011 Propaganda/Publicidade/
Anúncios

1.000,00 0,00 1.000,00

32201012 Telefone 40.000,00 15.020,83 24.979,17

32201013 Aluguel 9.000,00 4.047,75 4.952,25

32201015 Aquisição/Assinaturas de 
jornais, revistas, etc

1.400,00 439,50 960,50

32201016 Depreciações e Amortizações 0,00 0,00 0,00

CONTA CONTA 2016 até JUNHO SALDO
 DESCRIÇÃO EXECUTADO À EXECUTAR

32201017 Manutenção e Conserv. Bens 
Móveis

0,00 0,00 0,00

32201019 Combustível e Lubrificantes 100,00 100,05 -0,05

32201020 Brindes 500,00 0,00 500,00

32201021 Confraternizações 35.000,00 0,00 35.000,00

32201023 Serv. Terceiros - PJ 30.000,00 16.500,00 13.500,00

32201024 Dispêndio com Alim e 
Lanche

7.000,00 2.727,13 4.272,87

32201027 Custas Judiciais 200,00 0,00 200,00

32201029 Confecção de Carimbos, 
Fotolitos, Chaves, ...

200,00 95,00 105,00

32201030 Ornamentação 100,00 0,00 100,00

32201032 Taxa de Remarcação de 
Viagem

120,00 0,00 120,00

32201034 Confecção de Faixas/ Flâmu-
las/ Galhardetes

300,00 0,00 300,00

32201035 Devolução de Valores 
Diversos

0,00 5.665,70 -5.665,70

32201036 Diárias para Viagem 3.000,00 4.760,00 -1.760,00

32201037 Despesas Miudas 0,00 0,00 0,00

32201039 AJUDA DE CUSTO (plantão 
da diretoria)

5.000,00 5.600,00 -600,00

32201040 AJUDA DE CUSTO (repre-
sentações)

600,00 70,00 530,00

32201041 AJUDA DE CUSTO (even-
tos)

500,00 0,00 500,00

32201043 Provedor de Internet 500,00 218,80 281,20

DESPESAS GERAIS 
ADMINISTRATIVAS

23.000,00 11.552,86 11.447,14

32202004 Contribuição à Entidades 23.000,00 11.552,86 11.447,14

JUROS E DESCONTOS 0,00 0,13 0,13
32302001 Juros Passivos 0,00 0,13 -0,13

IMPOSTOS, TAXAS, 
CONTR. TARIFAS

6.200,00 1.777,07 4.422,93

32401001 Tarifa p/Manutenção C/C 
Bancária

900,00 447,32 452,68

32401002 CPMF 0,00 0,00 0,00

32401003 IOF 0,00 0,00 0,00

32401005 IRPJ s/aplicações 3.600,00 996,33 2.603,67
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CONTA CONTA 2016 até JUNHO SALDO
 DESCRIÇÃO EXECUTADO À EXECUTAR

32401007 Taxa de Exp. Bancária 0,00 0,00 0,00

32401008 Taxas de Serv. Cartoriais 500,00 6,68 493,32

32401009 Taxas de Legalizações e 
Cadastram.

1.200,00 326,74 873,26

MULTAS 0,00 250,62 -250,62
32402001 Multas Fiscais 0,00 250,62 -250,62

32402002 Multas Contratuais 0,00 0,00 0,00

PERDAS 0,00 0,00 0,00
32501002 Perdas com Roubos e ou 

Furtos
0,00 0,00 0,00

CONTINGENCIA-
MENTO 

113.984,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 113.984,00 0,00

TOTAIS  DAS  DESPE-
SAS...............

434.000,00 140.843,97 179.172,03

CONTAS DE RESUL-
TADO   (RECEITA)

ORÇADO RECEBIDO SALDO

RECEITA BRUTA C/
CONTR. SOCIAL

419.000,00 223.377,23 195.622,77

41101001 Contribuição dos Associados 
em Folha

419.000,00 223.377,23 195.622,77

41101002 Contribuição de Associados 
em Carteira

0,00 0,00 0,00

RENDIMENTOS DE 
APLIC. FINANC.

15.000,00 5.847,67 9.152,33

41201001 Rendimentos de Aplicações- 
Renda Fixa

15.000,00 5.847,67 9.152,33

RECEITAS EVEN-
TUAIS

0,00 6.726,00 -6.726,00

41301001 Reembolsos Diversos 0,00 0,00 0,00

41301002  Receita Eventual 0,00 6.726,00 -6.726,00

ALIENAÇÃO DE IMO-
BILIZADO

0,00 0,00 0,00

42101002 Alienação de Móveis e 
Utensílios 

0,00 0,00 0,00

42101005 Alienação de Computad. E 
Perif. 

0,00 0,00 0,00

42101009 Alienação de Equip. Comu-
nicação 

0,00 0,00 0,00

42101011 Alienação de Material Bibli-
ográfico

0,00 0,00 0,00

42101012 Alienação de Equipamento 
de Audiovisual

0,00 0,00 0,00

TOTAIS............................ 434.000,00 235.950,90 198.049,10

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA 
ASUNIRIO

PERÍODO (01 de janeiro até 30 de junho de  2016)

O CONSELHO FISCAL da Associação dos Trabalhadores em Educação da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - ASUNIRIO, no uso 
das atribuições conferidas no Art. 52, letra “a”,  do Estatuto Social da En-
tidade, atendeu convocação da Diretoria Executiva, nos termos do Art. 53, 
para realizar reuniões de trabalho nos dias 16 e 17 de agosto deste exercí-
cio, com a finalidade de examinar o Relatório da Diretoria Executiva e a 
Prestação de Contas do período de janeiro até junho de 2016 acompanhados  
das peças contábeis e extra contábeis a seguir especificadas: Inventário de 
Bens do Ativo Imobilizado, Balancetes Mensais, Balancete de Verificação, 
Acompanhamento Orçamentário e Financeiro e demais controles contá-
beis como Diário e Razão, dos referidos meses, devidamente escriturados. 

Com fundamento nas análises efetuadas na documentação e instrumentos de 
controles acima especificados e no relatório das atividades, este Conselho 
decidiu recomendar a aprovação das contas da Associação (período de ja-
neiro até junho de 2016), após ter concluído que os respectivos instrumen-
tos de controle para este exercício obedeceram os dispositivos estatutários 
e legais  e que as referidas demonstrações e peças contábeis, aqui apresen-
tadas, refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira, contem-
plando os negócios e  as atividades desenvolvidas no período  examinado.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2016

Assinaram:

ELOI BARBOSA                     MILTON ERNANI PESSANHA                      
     Conselheiro                                                    Conselheiro                                                         
 
                                    SILVIA FREITAS DOS SANTOS
                                                       Conselheira

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS ATÉ JUNHO.............. 133.540,07

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE...............................     7.303,90

...................

RESULTADO POSITIVO ATÉ ESTE MÊS  ....................  95.106,93

RESUMO DAS DESPESAS

Despesa com Pessoal   30.109,22

Encargos Sociais     6.284,20

Despesas Administrativas   83.565,97

Despesas Gerais Administrativas   11.552,86

Juros e Descontos            0,13

Impostos, Taxas, Contr., Tarifas     1.777,07

Multas        250,62

Perdas            0,00

Contingenciamento            0,00

Total da Despesa Operacional..........................  133.540,07

Aquisição de Material Permanente...................      7.303,90

Desembolso no mês..........................................  140.843,97

RESUMO DAS RECEITAS RECEBIDAS
Receita Bruta c/ Contr. Social 223.377,23

Rendº de Aplicação Financeira     5.847,67

Alienação do Imobilizado            0,00

Reembolsos Diversos e Receita Eventual     6.726,00

TOTAL DA RECEITA RECEBIDA....................... 235.950,90

                       RESUMO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

TOTAL DA RECEITA RECEBIDA ATÉ JUNHO..................................... 235.950,90

TOTAL DAS DESPESAS..................................................................... 140.843,97
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Ação dos 28,86%  
Processo 980003834-5: Go-

mes de Mattos – Em pagamento. 
Contato com a funcionária An-
dréia pelo telefone: 3231-7717. 
Podem entrar em contato com o 
escritório os titulares, pensionis-
tas ou herdeiros.
Segue lista abaixo:
1- Antônio Eubenio Valverde 
Mariani Passos
2- Denise Neves Sabino
3- Ivone de Souza Mendes
4- Ivonete da Costa Carvalho
5- Janaína Braga Chaves
6- Jonas Sepulcro guimarães
7 - Luiz Henrique Correa
8- Marcelo Ferreira de Souza
9- Márcia Regina dos Santos 
Nascimento
10- Margarida Sales do Carmo

Ação dos 3,17%. 
Processo 2003.51.01.012775-

5 – o servidor deve dirigir-se ao 
escritório do Dr. Luiz Fernando 
– Av. Rio Branco, nº 277, sala 
908, telefones: 2233-4347/2233-
3586.
1- Adalberto Pinto Canabarro
2- Almir Alves Ramos
3- Deolinda Manuela gonçal-
ves
4- Dino Faria
5- Edith Dutra Weck
6- José Luiz Figueiredo
7- Magdalena da Silveira Lou-
renço
8- Nadir Nunes dos Santos Sil-
va
9- Pulcherio de Calazans
10- Sandra Maria Silvino Mon-
daini
11- Vera Lúcia Pereira Gaspar
Processo 2000.51.01.0038496 
- Informamos que existem ser-
vidores que ainda não entrega-
ram suas procuraçoes e devem 
dirigir-se ao escritório do Dr. 
Luiz Fernando – Av. Rio Bran-
co, nº 277, sala 908, telefones: 
2233-4347/2233-3586.
Segue abaixo, relação de asso-
ciados que entraram com exe-
cução individual do processo:    
(informações detalhadas no site 
da asunirio, www.asunirio.org.
br)
Abigail Felisberta X. de B. Bap-
tista
Adriano gonçalves Alves
Aline Doria Sobral Vieira
Ana Cristina Rodrigues
Andrea de Lima Rosa Couto
Carmem Lucia Pinto Silveira

Plano Bresser 
– Processo 1580/91: Gomes 

de Mattos. Contato com a fun-
cionária Andréia pelo telefone: 
3231-7717 (em caso de dúvidas, 
ligar para ASUNIRIO. Telefone: 
2541-0924).

FgTS 
– Processo 0135056-51.1991 

.402.5101: Gomes de Mattos. 
Contato com a funcionária An-
dréia pelo telefone: 3231-7717 
(em caso de dúvidas, ligar para 
ASUNIRIO. Telefone: 2541-
09240924).

 Atualmente processo encon-
tra-se remetido ao contador para 
cálculos. 

Carmem B. de Freitas Bianchini
Eda Rodrigues Espindola
Edite Trajano da Silva
Edna Maria Bacelar Mota
Edson Pinto Cardoso
Eduardo Long Filho
Eliezias Chaves da Silva
Elisabete Dants de Aguiar
Elisabeth Pinheiro Araujo
Eliza Mieko Saiga
Felix Pereira Braga
gracimar Belli Viannay
Itaciara da Conceição Puga Pinto

Jerusa Ferreira Braga
Jocely Lima Pinel Maltez
Jorge Baptista Soares
Jorge de Carvalho
Jorge Miguel Ordacgi
Jorge Nunes Quercia
Jorge de Oliveira
Jose Roberto Diniz gonçalves
Lourivalda Souza Nogueira
Luiza Amanda Pereira Camargo
Luzia Domingues Devezas
Malke Adler
Marcos Anises Alberbaz gomes
Maria Celia Santana das Neves
Maria da Coneiçao Dias
Maria Emilia Sobrinho Domenech

Maria Jose Santanna Rosa
Maria Lucia C. dos Rios Ferreira
Nair Ferreira Tulha Evangelista
Nilcea Alves Coimbra
Oscar gomes da Silva

Paulo Roberto Pereira dos Santos

Rosangela M. gaudie Ley Menezes

Rubens de Souza Villar
Sonia Maria C. D. de Almeida
Sonia Maria galvao guimaraes
Sonia Terezinha de Oliveira
Valdenita Alves da Silva
Virgilio de Castilho Barbosa
Wilma Ferreira Araujo
Dilmo de Jesus Faria
Edson Vieira Passos
gloria Marley de Souza Silva
Leila Maria Costa Lousada

Walter Nonato de Lima

Coordenação 
Jurídica

Benedito Cunha Machado é o 
coordenador júridico da ASUNI-
RIO. Todo associado que tiver 
questões jurídicas com a admi-
nistração ou se sentir vítima de 
assédio pode e deve procurar seu 
sindicato.

11- Maria Antônia Campos
12- Nair de Almeida Torres
13- Neuza Maria Soares Soren-
tino
14- Paloma Ribeiro de Almeida
15- Paulo Fernando Veneno de 
Oliveira
16- Rosimere Litorino Jorge
17- Sahiko Odani
18- Suzi Maria Fernandes
19- Teresa Cristina Cordeiro Pi-
nheiro
20- Vânia Speiski dos Santos
21- Viviane Peçanha Pinto
22- Wander Thadeu Soares Pin-
to
23- Wania Carla Dias de Freitas

Processo 0022240-87.1995.4. 
02.5 101: Encontra-se com o 
servidor para expedição dos ofí-
cios de pagamento.
Processo 0009403-29.1997.4. 
02.5 101: Reiterado o pedido de 
expedição dos ofícios de paga-
mentos.
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Plenária da fasubra delibera paralisações 
e mobilizações nos dias 22 e 29

No dia 09 – Foi efetuado um pai-
nel das 30 horas, onde todas as 
forças políticas que constituem 
a Federação. Após as ilustrações 
das forças políticas foi aberto 
a palavras para as entidades de 
base que expuseram sobre os pro-
blemas com relação a matéria. De 
nossa parte da ASUNIRIO, foi 
exposto que a UNIRIO foi com-
posta a comissão das 30 horas, 
entretanto a mesma não concluiu 
seu trabalho. Na UNIRIO só a 
enfermagem obteve as 30 horas 
oficialmente através da Ordem de 
Serviço GR nº 002 de 11 de maio 
de 2011 e que há vários setores 
fazendo as 30 horas extraoficial.   
No dia 10 - Foi debatida a con-
juntura com 124 inscritos, to-
mando todo o dia e parta da 
manhã do dia 11. A ASUNI-
RIO se fez representar com in-
tervenção de do Jorge Teles.
No dia 11 – Após a análise de 
conjuntura, foi debatida as reso-

luções, aprovadas como segue:
No dia 12 – participamos da mar-
cha do fora cunha com ato no gra-
mado do Congresso Nacional, afim 
de pressionar os parlamentares.
As resoluções aprovadas foram:
Considerando a intensificação da 
luta pelo FORA TEMER e contra 
o PL 257, PEC 241, cortes orça-
mentários, a reforma da previdên-
cia e a desregulamentação e pre-
carização dos direitos trabalhistas, 
após um amplo debate entre as 
delegadas e delegados, a plenária 
nacional da FASUBRA resolve:
 JORNADA DE LUTAS 
PELO FORA TEMER E 
RUMO A GREVE GERAL
 1. Reafirmar a importância da 
participação da FASUBRA e to-
das suas entidades filiadas no:
Ato contra Cunha - no dia 
12 de setembro (data mar-
cada para sua cassação),
Marcha do Funcionalis-
mo - no dia 13 de setembro.

Reunião Ampliada do Funciona-
lismo - no dia 14 de setembro.
2. 21 de setembro – Reunião da 
FASUBRA com o MEC – No 
mesmo horário as direções das 
entidades de base deverão pautar 
nas Reitorias os temas em debate 
nacional com o MEC.  Apresentar 
a resolução da Plenária e informar 
a posição da categoria de cons-
trução da Greve da Educação.
3. Paralisação Geral chamado 
pelas Centrais Sindicais no dia 
22/09 – com Atos nos estados.
3. Participar da Paralisação Nacio-
nal de 24h no dia 29/09 - convoca-
do pelos sindicatos metalúrgicos.
4. Construir um Calendário de 
Lutas com o FONASEFE com 
atos unificados com categorias 
em campanha salarial (Ban-
cários, Correios, Petroleiros e 
Metalúrgicos) com objetivo de 
acumular forças e experiências 
RUMO A GREVE GERAL. In-
corporar o movimento estudantil.                                                                                               

CONSTRUÇÃO DA GRE-
VE GERAL COMEÇAN-
DO PELA EDUCAÇÃO 
1. Propor ao ANDES, SINASE-
FE e entidades estudantis uma 
reunião da educação federal 
para discutirmos a possibilidade 
da greve do setor da educação 
federal para o mês de outubro.
2. Seguir fazendo o debate no 
FONASEFE sobre a constru-
ção da Greve do Funcionalismo 
Federal com eixos centrais fo-
cado na Luta contra a PEC 241, 
PLP 257 e Projetos de Leis que 
atacam os direitos dos traba-
lhadores e a soberania do País.
3. Seguir fazendo o debate e partici-
pando dos Fóruns junto às Centrais 
sindicais na construção de parali-
sações nacionais e da greve geral.
4. Deflagrar imediato ESTADO 
DE GREVE na base da federação, 
com assembleias periódicas, que 
irão avaliar a construção do ca-
lendário proposto e da conjuntura.
5. Orientar os sindicatos da sua 
base a construir assembleias 
unificadas e criação de comi-
tês em conjunto com docentes 
e estudantes, para avaliação da 
conjuntura e diagnóstico orça-
mentário das instituições diante 
dos cortes e suas implicações nas 
políticas acadêmicas, adminis-
trativas e de gestão de pessoas.
6. Orientar os sindicatos de 
base priorizar o aprofunda-
mento do debate formativo 
com o conjunto da categoria 
– acerca dos seguintes temas:
PEC-241, PLP 257, Reforma 
da Previdência, Reforma Tra-
balhista, Cortes no Orçamento 
das Universidades, Projetos que 
comprometem o acesso a Uni-
versidade, Financiamento da 
Educação, Escola Sem Partido. 
RESOLUÇÕES SO-
BRE 30HORAS

Relatório da Plenária Nacional da FASUBRA nos dias 09, 10 e 11 de setembro de 2016 e da mobilização dos ser-
vidores do Serviço Público Federais nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2016, em Brasília - Distrito Federal.

Plenária da FASUBRA.(fonte: site da fasubra)
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A FASUBRA – como repre-
sentante legal de todos os tra-
balhadores técnico-adminis-
trativos em educação delibera:
 01. Unificar nacionalmente as lu-
tas por “30 h para todos” – com 
paralisações nacionais para pres-
sionar as reitorias a usarem a dis-
cricionariedade prevista em Lei e 
a autonomia universitária na de-
fesa das “30 horas para Todos”.
02. Promoverá reunião das asses-
sorias jurídicas com a finalida-
de de construir peças jurídicas e 
políticas que, fundamentadas em 
experiências, como a do CEFET 

de Pelotas, garantam as “30 h 
para Todos” e o direito de todos 
os técnico-administrativos em 
educação participarem de todas 
as atividades sindicais, princi-
palmente paralisações e Greves.
Os trabalhadores técnico-admi-
nistrativos da FASUBRA Sin-
dical junto ao Fórum das Enti-
dades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasefe) e 
centrais sindicais encerraram a 
Caravana Nacional com acampa-
mento em Brasília-DF na manhã 
de quarta-feira, 14, em Reunião 
Ampliada. Cerca de mil trabalha-

dores lotaram a tenda localizada 
na Esplanada dos Ministérios. 
Representantes de diversas enti-
dades apresentaram informes. A 
FASUBRA Sindical informou so-
bre a aprovação da categoria do 
Estado de Greve e a disposição 
para construir uma Greve Geral, 
começando com o funcionalis-
mo público e a educação federal. 
Para a FASUBRA, o balanço das 
manifestações em Brasília foi 
vitorioso, reunindo aproximada-
mente 10 mil pessoas.  As entida-
des sindicais aprovaram iniciati-
vas para fortalecer a luta contra 

o Ajuste Fiscal rumo à Greve 
Geral, como a participação da 
Paralisação Geral chamada pelas 
Centrais Sindicais no dia 22 de 
setembro com Atos nos estados 
e a Paralisação Nacional no dia 
29 de setembro convocada pe-
los sindicatos dos metalúrgicos. 
Também foi aprovado apontar 
para as centrais sindicais “um 
dia unificado de lutas e parali-
sações rumo à greve geral”, na 
segunda quinzena de outubro, 
evitando pulverização de datas.

ASUNIRIO NA MARCHA

A ASUNIRIO participou da mar-
cha no dia 12, e 13 de setembro de 
2016, em Brasília, contra o Ajuste 
Fiscal do Governo Temer que re-
tira direitos dos trabalhadores. São 
muitos os ataques à classe trab-
alhadora, dentre eles citamos os 
mais danosos tais como: Projeto 
de Lei Complementar – PLC nº 
257/2016, Projeto de Lei Comple-
mentar – PLC nº 248/1998, Projeto 
de Emenda Constitucional – PEC 
241/2016, PEC nº 204, Reforma da 
Previdência e Reforma Trabalhista.
Participaram da marcha e dos 
atos neste dois dias, mais de 50 
entidades nacionais e seis cen-

trais sindicais. A marcha con-
tou com cerca de 11 mil pessoas 
e a ASUNIRIO estava presente.
A participação das várias entidades 
do serviço público Estadual e Fed-
eral, demonstrou toda a insatisfa-
ção para a população por meio de 
palavras de ordem e faixas como 
“fora Temer e contra os Proje-
tos de Leis prejudiciais ao serviço 
público e a população em geral”.
Todas as lideranças usaram em seus 
discursos a necessidade da unidade 
da classe trabalhadora, afim de mo-
bilizar as suas categorias na con-
strução de uma greve geral para o 
mês de outubro, tendo como centro 

as paralisações nos dias 22 e 29 de 
setembro, que possibilitará a mobili-
zação com atos em todos os estados 
chamando a atenção da população.
Na avaliação do movimento sindi-
cal a sociedade tem que ser consci-
entizada o mais depressa possível 
para se juntar a nós nas ruas contra 
os Projetos “bomba”, que Infeliz-
mente, têm grande possibilidade de 
serem aprovados pelos parlamentar-
es conservadores no Congresso Na-
cional. A maioria desses parlamenta-
res oferecem total apoio às medidas 
do ajuste fiscal de Temer, como o 
PLC nº 257/2016 já aprovado este 
mês pela Câmara dos Deputados.
A PEC 241/16 que define teto para 
despesas da União e Estados, con-
gelamento dos investimentos em 
políticas públicas e despesas com 
pessoal por 20 anos, não tendo con-
cursos e reajustes de salários. Fi-
cando a responsabilidade do estado 
com o pagamento da dívida pública.
A PEC 248/1998, foi ressuscitada 
pelo governo federal, a mesma 
disciplina a perda de cargo pú-
blico por insuficiência de des-
empenho do servidor público es-
tável, e dá outras providências. 
PLC 204/2016, “em pauta no Se-
nado Federal, o PLS 204/2016, visa 
“legalizar” esquema ilegal de ge-
ração de dívida pública (que já está 
em funcionamento em alguns esta-
dos e municípios brasileiros), cuja 
gênese é idêntica a esquema aplica-
do na Europa a partir de 2010, que 
respondeu pelo aprofundamento da 
financeirização e crise econômica 
naquele Continente”. Coord. Na-
cional da Auditoria da Dívida)
Além de tudo isso, a Saúde e 

Educação ficaram prejudicadas 
com a Desvinculação de Recei-
tas da União – DRU, retirando 
30% na aplicação de investimen-
tos sociais para o ano de 2017.

ATO DIA 22

No dia 22 de setembro foi, a 
mobiliza;áo foi no centro do Rio, 
saindo da Candelária passando 
pela Rio Branco e seguindo até a 
Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro - ALERJ. Estiveram pre-
sente cerca de 5 mil pessoas rep-
resentando diversas categorias do 
serviço público federal e estadual 
e a ASUNIRIO contou com a 
presença de seus coordenadores 
Jorge, Wilson, Jéssica, Marcelão e 
Tuninho.
Todos esses atos e passeatas fa-
zem parte de um calendário na-
cional de mobilização rumo a 
construção da greve geral, contra 
o governo Temer e seu ataque aos 
direitos dos trabalhadores e con-
tra o ajuste fiscal

Representantes da ASUNIRIO na marcha.
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Você sabia que os idosos tem 
gratuidade e descontos em 
passagens interestaduais?

Muitas pessoas viajam nos 
meses de férias (julho e janeiro), 
antes de embarcar para qualquer 
destino é importante se planejar e 
saber dos direitos como passagei-
ro. Entre essas pessoas estão os 
idosos, que cada vez mais estão 
dispostos a conhecer diferentes 
locais.

Dados do Ministério do Tu-
rismo mostram que a população 
acima de 60 anos já responde por 
quase 18 milhões de viagens ao 
ano no Brasil, o que representa 
uma fatia de 9% do mercado na-
cional.

As pessoas com mais de 60 
anos têm direitos específicos 
garantidos no Estatuto do Ido-
so, mas muitos ainda não têm 
conhecimento dos benefícios, 
por exemplo, quando utilizam o 
transporte rodoviário. 

O idoso pode viajar de graça 
ou por um valor mais em conta. A 
empresa deve disponibilizar sem-
pre dois assentos gratuitos para os 
idosos no transporte coletivo inte-
restadual. Se não conseguir o as-
sento gratuitamente por conta da 
demanda, o idoso pode adquirir a 
passagem com 50% de desconto. 
“Para isso, deve apresentar a Car-
teira do Idoso confirmando a ida-
de superior ou igual de 60 anos”.

Segundo Artigo 40 do estatuto 
do idoso, no sistema de transporte 
coletivo interestadual:

I - A reserva de duas vagas 

gratuitas por veículo para idosos 
com renda igual ou inferior a dois 
salários mínimos

II - Desconto de 50%, no míni-
mo, no valor das passagens, para 
os idosos que excederem as vagas 
gratuitas, com renda igual ou in-
ferior a dois salários mínimos.

Confira todos os direitos no 
Estatuto do Idoso no site: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2003/L10.741.htm

A dica é tentar comprar a pas-
sagem com antecedência para 
conseguir este assento gratuito. 
Outro ponto importante a ser res-
saltado é que, para viagens com 
distância de até 500 quilômetros, 
o idoso terá que solicitar a passa-
gem mais barata com seis horas 
de antecedência. E para viagens 
com distâncias acima de 500 qui-
lômetros, a solicitação tem que 
ser feita com 12 horas de antece-
dência.

Depois da reserva feita, o pas-
sageiro tem que ficar atento ao 
embarque, visto que terá que che-
gar ao local de partida 30 minu-
tos antes da saída do veículo. No 
caso de viagens aéreas ainda não 
há direitos previstos em lei para 
os idosos.

Denúncia
Para qualquer desrespeito, o 

Procon do Rio tem o telefone 151 
para denúncias e também pelo 
site do Procon, no Procon Web 
(www.procon.rj.gov.br)

A Divisão de Administração de 
Benefícios (DAB), da Diretoria 
de Gestão de Processos Admin-
istrativos (DGPA), informa que 
a partir do mês de agosto a en-
trega do comprovante de paga-
mento do plano de saúde para 
a obtenção do ressarcimento à 
saúde também poderá ser feita 

através do e-mail: progepe.res-
sarcimentosaude@unirio.br, 
com o objetivo de facilitar e de 
evitar pagamentos retroativos.
Mais informações podem ser 
obtidas na Divisão de Admin-
istração de Benefícios (DAB) 
pelo telefone (21) 2542-4827.

Comprovante de Pagamento para 
Ressarcimento à Saúde pode ser 

enviado por e-mail

Foi publicado em 04/08/2016, 
pelo Informe Wagner Advoga-
dos Associados, ação em que a 
Fundação Universidade de Brasí-
lia foi condenada a indenizar uma 
servidora pública por danos mo-
rais. Em 2009, a chefia da Bib-
lioteca Central da Universidade 
de Brasília, de forma arbitrária 
e sem aviso prévio, arrombou os 
armários de alguns servidores, re-
tirando os documentos e objetos 
pessoais e misturando-os em sa-
cos com os objetos da biblioteca.

FUB é condenada por dano moral em 
virtude de constrangimento

Para a chefia, o arrombamento se 
justificou porque, supostamente, 
teriam muitos documentos de 
propriedade pública em armários 
sem identificação. Ocorre que os 
armários identificados também 
foram arrombados sem o míni-
mo cuidado, e o ato não contou 
com a autorização de superiores.
 Nesta ação, a servidora, repre-
sentada juridicamente por Wag-
ner Advogados Associados, teve 
documentos pessoais retirados 
do armário e jogados em um saco 
onde, por decisão dos “investiga-
dores”, o conteúdo de alguns ar-
mários ficaria armazenado até que 
o interessado reclamasse proprie-
dade. Essa operação tratou os ser-
vidores como suspeitos de crime 
de apropriação de bens públicos.
 Ao analisar o caso, a Turma 
Recursal do Juizado Federal 
da 1ª Região manteve a con-
denação e a Fundação Univer-
sidade de Brasília ficou obriga-
da a indenizar a servidora. No 
processo ainda cabe recurso.

Ato  de   constrangimento   foi  sofrido  por  servidora da Biblioteca 
Central da UnB.

Foto da internet

Foto da internet.

Foto da internet.
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Regulamento e Calendário do Processo Eleitoral de Sucessão da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal da ASUNIRIO Biênio “2016 a 2018”.

A Comissão Eleitoral do Pro-
cesso Sucessório da Diretoria da 
ASUNIRIO e do Conselho Fiscal 
, eleita na Assembleia Geral Ex-
traordinária realizada no dia 31 de 

agosto de 2016, realizada no Au-
ditório Vera Janacopulos na Reitoria 
da UNIRIO – Av. Pasteur, 296, Urca, 
Rio de Janeiro, na forma das normas 
estabelecidas conforme Artigos 51º, 

58º, 59º, 60º, 61º , 62º e 63º do Esta-
tuto da ASUNIRIO, torna público o 
Calendário Eleitoral para a Eleição 
da Diretoria Executiva e Con-
selho Fiscal, biênio 2016 a 2018.

Para consultar o Edital comple-
to acesse o site da ASUNIRIO 
( h t t p : / / a s u n i r i o . o r g . b r ) .
Veja o calendário com-
pleto no quadro abaixo. 

DIA E MÊS ATIVIDADES

Até o dia 19/09/2016 Publicação e Divulgação do Calendário do Processo Eleitoral da ASUNIRIO, biênio “ 2016 - 2018” .

04 e 05/10/2016
Prazo para a inscrição das Chapas a ser realizada na sede da ASUNIRIO, Avenida Pasteur, 296, Urca, 
R.J., no horário de 14h às 17h.

Eleição 
25 a 27/10/2016

Locais: 
Campus 458 - Avenida Pasteur nº 436/458 – Horário de 11 h às 19 h.
Campus Reitoria - Avenida Pasteur nº 296 – das 11 h às 16 h.
Campus PROGEPE, Av. Presidente Vargas nº 446 – das 11 h às 15 h.
Campus Instituto Biomédico, Rua Frei Caneca nº 94 – das 11h às 15h.
Campus CCJP, Rua Voluntários da Pátria nº 107 – das 11 h às 15 h.
Campus HUGG – Hospital Gaffrée e Guinle e Escola de Medicina – Rua Mariz e Barros, nº 775 – das 
10 h às 19h.

31/10/2016
Apuração e Divulgação do resultado da eleição, Sala Vera Janacopulos, Av. Pasteur nº 296, Urca, R.J., 
com início às 10h e término as 14h, em caso de pedido de recurso, o mesmo será apreciado, se for o 
caso, no mesmo dia, até às 16h. 

01/11/2016 Resposta do recurso, se for o caso, com horário previsto para às 11h.

03/12/2016
Posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ASUNIRIO, biênio “2016 a 2018”. No Sítio 
dos Netinhos 

Fim da paridade entre servidores gera polêmica e entidades prometem 
lutar contra a proposta

Intenção do Governo Interino é acabar com paridade. Entidades sindicais prometem reagir.

Segundo matéria publicada no 
Jornal Extra no dia 25 de agosto 
de 2016 a intenção do governo 
federal de acabar com a paridade 
de vencimentos entre os servido-
res e os aposentados — quando 
os reajustes concedidos aos ati-
vos não precisam mais ser apli-
cados aos inativos e aos pensio-
nistas, que passam a ter apenas 
a correção da inflação do perío-
do — foi criticada por entidades 
de classe do funcionalismo. O 
desejo de mudança foi anteci-

pado pelo “O Globo”, no dia 24 
de agosto. E, segundo a Confe-
deração dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (CON-
DESEF), por exemplo, a desvin-
culação das correções salariais 
poderá causar uma diferença de 
até 35% nos vencimentos.

— É mais um ataque ao fun-
cionalismo. Essa desvinculação 
já acontece com quem entrou no 
serviço público após 2003 (gra-
ças à Emenda Constitucional 
41, que alterou as regras de apo-

sentadoria do funcionalismo). 
Agora, a União quer alterar um 
direito de funcionários anterio-
res a esse período, o que é ques-
tionável — disse Sérgio Ronal-
do da Silva, secretário-geral da 
CONDESEF, ao EXTRA.

A intenção do governo é dimi-
nuir o peso de reajustes futuros 
sobre as aposentadorias. A jus-
tificativa cita que, com os au-
mentos oferecidos entre 20110 
e 2015, o peso dos benefícios 
dos inativos aumentou de for-

ma “descontrolada”. Procurada, 
a Casa Civil, que está à frente 
dos estudos sobre mudanças na 
Previdência, de forma geral, não 
se manifestou a respeito da in-
tenção. O ministro-chefe Eliseu 
Padilha já declarou que é “prio-
ridade” a discussão da reforma 
(para a iniciativa privada) ainda 
este ano (podendo incluir ques-
tões ligadas ao serviço público). 
A CONDESEF e outras entida-
des prometem lutar contra.
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PrOGraMa de PreVenÇÃO de CÂnCer COl-
OrreTal  nO HOsPiTal GaffrÉe e Guinle - 

HuGG Para Os serVidOres da uniriO

Está sendo viabilizado um estu-
do para implantação do programa 
de prevenção de câncer colorretal 
no HUGG pela equipe do profes-
sor Perissé. Um projeto de grande 
importância para todos os servido-
res da UNIRIO que deverá estar 
em funcionamento já no ano de 
2017. Entendam o que é, os sin-
tomas e como se previne o câncer 
colorretal:

O que é o câncer colorretal?
São tumores que acometem o 

intestino grosso que é formado 
pelo ceco, pelos  cólons e pelo reto. 
Uma característica importantíssi-
ma desses tumores é que a maioria 
deles tem origem em pólipos que 
são pequenas elevações na parede 
do intestino grosso e que crescem 
muito lentamente, podendo le-
var muitos anos para se tornarem 
malignos. Isso permite que esses 
pólipos possam ser identificados 
e retirados antes de se transforma-
rem em tumores malignos, através 

da colonoscopia.
Quais são os fatores de risco?
Uma dieta rica em carnes ver-

melhas, processadas(salsichas, 
mortadelas, etc) e gorduras, não 
praticar exercícios físicos, a obesi-
dade, o tabagismo, o alcoolismo, a 
idade acima de 50 anos, o fato de 
já ter tido pólipos ou câncer color-
retal ou doença inflamatória intes-
tinal, a ocorrência de câncer color-
retal em familiares de primeiro e 
segundo graus e as síndromes he-
reditárias, sendo as mais comuns a 
polipose adenomatosa familiar e o 
câncer colorretal hereditário sem 
polipose, são todos fatores que po-
dem influenciar na ocorrência de 
tumores colorretais.

Epidemiologia:
O Instituto Nacional do Câncer 

estima para 2016, que sejam diag-
nosticados 34.280 novos casos de 
câncer colorretal(16.600 em ho-
mens e 17.620 em mulheres)no 

Brasil. Segundo dados do SIM de 
2013, 15515 números de mortes 
sendo 7.387 homens e 8024 mu-
lheres. Em geral, o risco de uma 
pessoa desenvolver câncer color-
retal é de cerca de 1 em 20. Este 
risco é um pouco menor nas mu-
lheres do que nos homens.

O câncer colorretal é a terceira 
principal causa de mortes rela-
cionadas ao câncer nos Estados 
Unidos, quando os homens e as 
mulheres são considerados sepa-
radamente, e a segunda principal 
causa quando ambos os sexos são 
combinados.

A taxa de mortalidade devido 
ao câncer colorretal vem caindo 
para ambos os sexos nos últimos 
20 anos. Existe uma série de possí-
veis razões para isto. Uma delas é 
que os pólipos são diagnosticados 
no rastreamento e retirados antes 
que possa se desenvolver o câncer. 
O rastreamento, também, possibi-
lita que a doença seja diagnostica-

da precocemente, quando é mais 
fácil de ser tratada e curada. Além 
disso, o tratamento para o câncer 
colorretal evoluiu bastante nos úl-
timos anos.

Quais os sinais e sintomas?
O sangramento ao evacuar é o 

sinal mais comum, anemia sem 
causa aparente, principalmente em 
pessoas com mais de 50 anos, alte-
rações no hábito intestinal(diarreia 
ou intestino preso), desconforto 
abdominal com gases ou cólicas, 
permanência da vontade de eva-
cuar mesmo após a evacuação, 

chamam a atenção de que a cau-
sa possa ser um tumor. Emagre-
cimento intenso e inexplicado, 
fraqueza, fezes pastosas e escuras, 
e sensação de dor na região anal 
também podem estar relacionados 
com tumores.

Como prevenir este tipo de 
câncer?

Prevenir quer dizer evitar os fa-
tores que estão relacionados com 
o desenvolvimento de câncer co-
lorretal. Adotar uma dieta rica em 
frutas, verduras e vegetais, evitar 
carnes vermelhas e embutidos, 
praticar exercícios físicos, com-
bater a obesidade, não fumar, não 
ingerir bebidas alcoólicas em ex-
cesso, são atitudes importantes na 
prevenção. Entretanto, há neces-
sidade de se submeter a exame de 
rastreamento, uma vez que essas 
medidas não são 100% eficazes.

O exame mais importante e efi-
ciente continua sendo a colonos-
copia, que consegue visibilizar 
todo o cólon e reto, e se encon-
trar algum pólipo pode retirá-lo, 

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

Dieta rica em frutas ajuda na prevenção
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A Frente Escola Sem Mordaça 
foi criada no dia 14 de setem-
bro aproveitando as caravanas 
e plenária unificada dos fóruns 
e Centrais Sindicais dos trabal-
hadores e movimentos Sociais 
ocorridas em Brasília, nos dias 12 
a 14 de setembro.  Seu objetivo é 
barrar as intenções de retrocesso 
proposta pela Escola Sem Partido 
que vem se disseminando em pro-
jetos de lei, onde afirmam que há 
uma doutrinação ideológica nas 
salas de aula e esses autores são 
ligados a setores conservadores e 
de extrema direita.  A escola sem 
mordaça tem a intenção de fazer 
frente a essas ameaças.  A primei-
ra reunião teve como pauta dois 
pontos de informes e encamin-

hamentos, destacando a criação 
de um site que em breve divul-
garemos, para junto com todos os 
envolvidos com a Comunicação e 
Jurídico das entidades nacionais 
a se somarem.  Uma tarefa im-
portante ficou nas mãos dos com-
panheiros do SINASEFE (Sin-
dicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica), 
viabilizar uma reunião durante o 
mês de Outubro do corrente, en-
tre as Assessorias Jurídicas das 
Entidades Nacionais interessadas 
e com disponibilidade articular a 
possibilidade de formalizar uma 
ADIN (Ação de Inconstituciona-
lidade).  Encaminhou ainda que 
a Frente terá novo encontro no 
dia 5 (cinco) de Outubro, dia de 

lutas nos Estados pela Educação, 
com o objetivo de lançar nas Fr-
entes Estaduais, por uma Escola 
Sem Mordaça. A indicação é que 
as Frentes estaduais já existentes 
realizem atividades no dia e nos 
Estados que ainda não existem, 
que as entidades busquem articu-
lação para seu lançamento nesse 
dia. Aprovou também que o dia 
5 (cinco) será indicado para as 
entidades estimulem suas bases a 
enviar mensagens aos senadores, 
se posicionando contra os pro-
jetos Escola Sem Partido. Será 
elaborado um texto de sugestão 
a ser enviado para as entidades e 
divulgado no face e no site da Fr-
ente Nacional em construção atu-
almente. A Escola Sem Mordaça 

já tem frente atuando nos estados:  
Rio de Janeiro, Santa Catarina, 
Paraíba, Goiás, Amazonas e Rio 
Grande.  Próxima Reunião da 
Frente Escola Sem Mordaça dia 
5/10/2016. São Paulo - SP e todos 
e todas estão convidados.

ESCOLA SEM MORDAçA

evitando que se transforme  em 
um tumor maligno(prevenção) ou 
até tratando uma vez que tumo-
res pequenos nos pólipos podem 
ser curados com a retirada desses 
pólipos. Recomenda-se iniciar o 
rastreamento a partir dos 50 anos. 
Quando há casos na família a co-
lonoscopia deve ser iniciada mais  
precocemente.

Tipos de pólipos:
A maioria dos cânceres color-

retais se desenvolve lentamente 
durante vários anos. Antes de se 
tornar um câncer a doença come-
ça com o crescimento do tecido de 
que é composto, geralmente um 
pólipo não cancerígeno, no revesti-
mento interno do cólon ou do reto. 
Um tumor é um tecido anormal e 
pode ser benigno ou maligno. Um 
pólipo é benigno, mas alguns póli-
pos podem se transformar em cân-

cer. A chance dessa transformação 
depende do tipo de pólipo:

*Pólipos Adenomatosos (Ade-
nomas) – são pólipos que podem 
se transformar em câncer. Devido 
a isso, os adenomas são conside-
rados uma condição pré-cancerí-
gena.

*Pólipos Hiperplásicos e Pó-
lipos Inflamatórios – Em geral, 
não são pré-cancerígenos. Alguns 
médicos acreditam que os póli-
pos hiperplásicos podem se tornar 
pré-cancerígenos ou ainda ser um 
sinal do desenvolvimento de um 
adenoma, particularmente quando 
estes pólipos estão no cólon ascen-
dente.

Tipos de câncer colorretal:
Existem vários tipos de câncer 

que se iniciam no cólon ou no reto:
*Adenocarcinomas - Os adeno-

carcinomas representam mais de 
95% dos cânceres colorretais. Ini-
ciam-se nas células que produzem 
o muco que lubrifica o interior do 
cólon e do reto.

*Tumores Carcinoides – Estes 
tumores começam nas células do 
intestino que produzem hormô-
nios específicos.

*Tumores  Estromais 
Gastointestinais(GIST) – Come-
çam a partir de células específicas 
na parede do intestino denomina-
das células intersticiais de Cajal. 
Alguns são benignos, outros são 
malignos. Estes tumores podem 
ser encontrados em qualquer parte 
do trato digestivo, e são incomuns 
no cólon.

*Linfomas – são cânceres das 
células linfáticas como nos linfo-
nodos, mas também podem se ini-
ciar no cólon, no reto ou em outros 
órgãos.

*Sarcomas – Estes tumores po-
dem se iniciar nos vasos sanguí-
neos, no tecido muscular ou no 
conjuntivo na parede do cólon e 
do reto. Os sarcomas do cólon ou 
do reto são raros.

Diagnóstico:
O câncer é uma patologia com 

localizações e aspectos clínico-
-patológicos múltiplos e não pos-
sui sintomas ou sinais patogno-
mônicos, podendo ser detectado 
em vários estágios de evolução 
histopatológica e clínica. Destes 

fatos resulta, em grande parte, a 
dificuldade do seu diagnóstico e 
a afirmativa de que a suspeita de 
câncer pode surgir diante dos sin-
tomas os mais variados possíveis.

Esses tumores podem ser de-
tectados precocemente através de 
dois exames: pesquisa de sangue 
oculto nas fezes e colonocopia. O 
diagnóstico requer biópsia(exame 
de fragmento de tecido retirado da 
lesão suspeita). A retirada do frag-
mento é feita por meio de aparelho 
introduzido pelo reto (endoscó-
pio).

Como é o tratamento?
O tratamento nos tumores ini-

ciais geralmente é menos agressi-
vo, através da retirada de pólipos 
e lesões pela colonoscopia ou por 
cirurgias com ressecções locais 
dos tumores. Nos tumores maiores 
do cólon há necessidade de cirur-
gia (convencional, laparoscópica 
ou robótica). Nos tumores do reto 
pode haver necessidade de radiote-
rapia e quimioterapia e/ou cirurgia 
dependendo do local, do tamanho 
e extensão da doença no cólon ou 
em outros órgãos no caso de exis-
tirem metástase(aparecimento de 
tumor em outro órgão como fígado 
ou pulmão, por exemplo.). Quanto 
mais precoce o tratamento menor 
a agressividade e o tempo de tra-
tamento, proporcionando melhor 
qualidade de vida ao paciente.

Militantes em Brasília, dia 14/09/2016



12. SETEMBRO DE 2016 | nO205 

Coordenação geral: Oscar e Wilson 
Ferreira Mendes.
Coordenação de Educação: William 
garcia dos Santos e Silvia Helena da 
Silva.
Coordenação de Administração e 
Finanças: Antonio Luiz Mendonça 
Correia e Francisco Daniel da Silva 
Monteiro.
Coordenação de Políticas Sindicais e 
Comunicação: Marcelo Nascimento 
Silva e Paulão Ferreira.
Coordenação de Políticas Sociais, 
Culturais, Esporte e Lazer: Célio 

Maymone Pontes e Louyze Martins 
gomes.
Coordenação Jurídica e Relações de 
Trabalho: Benedito Cunha Machado 
e José Carlos Passarelli.
Coordenação de Assuntos de Apo-
sentadoria e Pensão: João Bosco de 
Souza e Sheila Maria C. A. Bernardes.
Coordenação de Raça, gênero e Et-
nia: Jéssica Nogueira Alves dos San-
tos e Jorge Teles.
Coordenadores licenciados: Bruno 
Cruz e Rafael de S. de Mello Coelho 
da Silva.

Suplentes: Célio Serafim e Jurucei 
Barbosa.
Conselho Fiscal: Eloi Barbosa, Silvia 
Freitas dos Santos e Milton Hernani 
Pessanha Pereira da Silva. 
Suplentes: Jerusa Ferreira Braga, 
Maria José dos Santos Silva e Idelco 
Nascimento.
Associação dos Trabalhadores em 
Educação da Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro  
(ASUNIRIO) 
Av. Pasteur, 296, térreo
Cep: 22290-240

Tel/Fax: (21) 2541-0924
Site: www.asunirio.org.br
Endereço eletrônico:
asunirio@asunirio.org.br
Horário de funcionamento:  
10h às 16h
Impressão: News Technology gráfi-
ca Editora Ltda.
Tiragem: 2.000 exemplares.
O conteúdo deste informativo é
de responsabilidade da Diretoria
Executiva da ASUNIRIO.
Filiada à FASUBRA Sindical

gabarito Sudoku

passatempo tirado de http://www.sudoku.name

PENSAMENTO
Aquele que des-

perdiça o dia de 
hoje, lamentando 
o de ontem, des-
perdiçará o de 

amanhã, lamen-
tando o de hoje. 

( P. Raskin ).

Exercitando a cuca
SUDOKU
O Objetivo do Jogo é a colocação de  números de 1 a 9 em cada 
coluna, linha e região(quadrados maiores). Não podendo repe-
tir o mesmo números dentro da mesma linha, coluna ou região.

ASUNIRIO convoca servidores 
para debater Estatuto da 

Universidade

A UNIRIO retomou o debate sobre o Estatuto da Universidade através 
da reunião conjunta dos Conselhos Universitário e de Ensino e Pes-
quisa no dia 20 de setembro de 2016. Após intenso debate, foram 
aprovadas a constituição da Comissão de Sistematização e Comissão 
de Operacionalização. Os critérios de funcionamento das referidas 
comissões serão debatidos futuramente.
Diante da retomada da discussão, a Direção Colegiada da ASUNIRIO, 
elaborou o calendário para todas as unidades afim de ouvir os Técnico-
Administrativos acerca da matéria, como segue, não deixe de partici-
par, levando sua contribuição. A Minuta do Estatuto pode ser acessada 
no site http://www.asunirio.org.br

DATA LOCAL HORÁRIO
10/10 IB 11h
11/10 PROGEPE 11h
12/10 CLA 14h
13/10 CCJP 11h
17/10 CCH 14h
18/10 CCET 15h
19/10 BC 15h
20/10 REITORIA 11H
24/10 HUGG A DEFINIR


