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as datas e 
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inscrição!!

A festa de confraterniza-
ção será no dia 03/12. 

Eleição para diretoria da 
ASURIO terá inicio dia 25. 
Confira os locais de votação 
e horários!
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Grupo Ministério da Amizade  
comemorou 13 anos no úl-

timo dia 06.

PLENÁRIA DA FASUBRA 
Saiba mais sobre sintomas, diagnóstico 
e tratamento na página 4.era paralisnos 
dias 22 e 29.
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 Câncer de mama:
     Vamos falar a respeito?
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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) AGOSTO de 2016
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA

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

Assessoria Jurídica Escr Boechat jul 2.500,00 Contrib Líq. Associados Folha JULHO 37.179,87
Folha de Pagamento (líquido) Funcionário jul 1.310,70 AC CNPJ 34023077/0001-07 23.964,16

Folha de Pagamento Autônomos jul 1396,12 HUGG CNPJ 34023077/0002-80 13.169,26

GPS/INSS - folha normal Guia recolh. jul   993,29 UFF CNPJ 28523215/0001-06 46,45

GFIT/FGTS Guia recolh. jul   121,08

SINTESI - Mens.  Sindical funcionário jul     15,23

Confecção de Chaves seis ago     55,00

DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed jul     15,14 MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS
Material de Consumo Expediente ago   404,32

Correios 544 após ago   544,00

Impressão de jornal no 204 ago 1340,00 Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib   502,30 Saldo do mês anterior   1.49.043,49

TIM-celulares conta de celulares jul 1707,34 Transferência de c/corrente p/aplicação       63.947,46

Aluguel quadra esportiva quadra ago   320,00 Rendimentos  anteriores   -                                         0,00

Locação de conteiner Multiteiner v-28/8   425,55 Rendimentos do mês                          AGO          1.953,14

Assinatura mensal de jornal O GLOBO AGO   175,92 Estorno de resgate mês anterior                  0,00

Alimentação e Lanche Expediente.Adm. Div.   330,71 Resgates p/cobrir Conta Corrente         -9.030,97

FASUBRA          contribuição mensal jul       0,00 IRPJ retido p/BB S/A - aplic  de OUTUBRO               -48,12

Vale transporte(ref a 22 d/úteis) Funcionário ago   501,60 Total da conta de Aplicação 205.865,00
Auxilio Alimentação Funcionário ago   440,00

Agência CMI Suporte Site ago   150,00 CONTA CORRENTE

Astropay Brasil Manutenção de Site ago      90,23 Saldo do mês anterior  38.122,11

Publicação jornal “O DIA” Eleição/2016 ago    930,00 Valores recebidos na conta                                   Consig.  37.179,87

Módulo Cozinha Copa/ASUNIRIO imobiliz. 2.731,99 Tar banc.deb.diretam.-BB                                      mês ant.            0,00

Benfeit. Imóvel  de Terceiros Serv.Coz/Copa-jul imobiliz.    364,80 Tar banc.deb.diretam.-BB                                      cf. aviso         -68,45

Transf.Bco p/Caixa Geral                                        Cheques -20.072,01

Transf.Cta Corrente.p/aplic BB  63.947,46

Ressarcimento de despesas      2a/6            0,00

Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros       -245,03

cheque não compensado            0,00

AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria),  >>>>> 2.940,00 Cheque mês anterior compensado            0,00

Coord.  |   Coordenações           42 -  plantões   Devolução de despesas realizadas            0,00

(TRÊS)  | Coord Geral (10 x R$ 70,00) 700,00 Resgate de aplicação para c/corrente    9.030,97

(DOIS)   | Coord Adm Finanças (09 x R$ 70,00) 630,00 Contribuição de associados-depositos            0,00

(DOIS)   | Coord Jurídica (05 x R$ 70,00) 350,00 Outros Recebimentos            0,00

(DOIS)   | Coord. Social (00 x R$ 70,00)      0,00 Saldo Conta Corrente-BB        0,00

(DOIS)   | Coord Aposentados (06 x R$ 70,00) 420,00

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

(DOIS)   | Coord. Gênero Raça (05 x R$ 70,00) 350,00 Invest. Anterior Bens Móveis                              JULHO  68.176,61

(DOIS)   | Coord de Educação (00 x R$ 70,00)      0,00 Bens adquiridos no mês                                        AGO    2.731,99

(três)     | Cons. Fiscal (00 x R$ 70,00)      0,00 Benfeitorias imóv de terceiros                             AGO       364,80

Ajuda de Custo - Representações  >>>>>>>>>> 140,00 Saldo do Inventário 71.273,40

TOTAL DAS DESPESAS................................                   20.445,32

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA >>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<
Saldo do mês anterior  (caixa Geral)    2.862,91 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ......              0,00

Banco do Brasil S.A.  20.072,01 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 205.865,00

Subtotal  22.934,92 Dinheiro em poder da Tesouraria      2.489,60

Total das despesas pagas p/Caixa Geral -20.445,32

Saldo do Caixa Geral               2.489,60 Total de recursos disponíveis R$ 208.354,60
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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.

NOME VARA PROCESSO SITUAÇÃO

Abgail Felisberta X. 
de B. Baptista

06a 2011.51.01.014034-3 Aguardando expedição da RPV.

Adriano Gonçalves 
Alves

06a 2011.51.01.014029-0 Concluso para despacho em 
13/06/16.

Aline Doria Sobral 
Vieira

06a 2011.51.01.014035-5 Embargos na conclusão em 
17/06/16 p/ despacho.

Ana Cristina Ro-
drigues

01a 2011.51.01.015627-2 Com recurso no TRF2A Região. 
Aguardando julgamento.

Andrea de Lima 
Rosa Couto

01a 2011.51.01.014032-0 Processo no TRF aguardando 
julgamento do recurso.

Carmem Lucia Pinto 
Silveira

14a 2011.51.01.014203-0 Concluso p/ sentença em 
28/04/15, embargos.

Carmem B. de Frei-
tas Bianchini

30a 2011.51.01.014204-2 Dr. Luiz apelou da sentença dos 
embargos - TRF com recurso.

Eda Rodrigues  
Espindola

16a 2011.51.01.017079-7 Processo no TRF aguardando 
julgamento de recurso.

Edite Trajano da 
Silva

30a 2011.51.01.016967-9 Processo na conclusão em 
17/07/16, retornou do TRF.

Edna Maria Bacelar 
Mota

60a 2011.51.01.014210-8 Embargos concluso para despa-
cho em 17/05/16.

Edson Pinto Cardoso 08a 2011.51.01.014459-2 Embargos concluso para des-
pacho em 30/07/15. UNIRIO 
impugnou os cálculos.

Eduardo Long Filho 16a 2011.51.01.017081-5 Prazo para recurso da UNIRIO.

Eliezias Chaves da 
Costa Silva

06a 2011.51.01.014458-0 Concluso em 11/05/16 para 
despacho.

Elisabete Dants de 
Aguiar

26a 2011.51.01.017064-5 Processo remetido ao TRF para 
julgamento de recurso.

Elisabeth Pinheiro 
Araujo

17a 2011.51.01.014457-9 Aguardando expedir RPV.

Eliza Mieko Saiga 11a 2011.51.01.014456-7 Aguardando expedir RPV.

Felix Pereira Braga 19a 2011.51.01.014452-0 Processo no TRF para julgar 
recurso.

Gracimar Belli 
Viannay

04a 2011.51.01.015630-2 Foi ao contador.

Itaciara da Conceição 
Puga Pinto.

05a 2011.51.01.016925-4 Enviado ao TRF para julgar 
recurso.

Jerusa Ferreira Braga 02a 2011.51.01.014550-0 Enviado ao TRF para julgar 
recurso.

Jocely Lima Pinel 
Maltez

05a 2011.51.01.014547-0 Aguardando expedir RPV.

Jorge Baptista Soares 21a 2011.51.01.014546-8 Recurso no TRF p/ julgamento.

Jorge de Carvalho 19a 2011.51.01.014543-2 Recurso no TRF p/ julgamento.

Jorge Miguel Or-
dacgi

23a 2011.51.01.016915-1 Processo redistribuido para 
23a  Vara na conclusão em 
19/07/2016.

Jorge Nunes Quercia 22a 2011.51.01.016921-7 Processo principal concluso em 
07/07/16.

Jorge de Oliveira 28a 2011.51.01.014542-0 Aguardando início da execução.

Jose Roberto Diniz 
Gonçalves

26a 2011.51.01.014545-6 Embargos concluso em 21/06/16.

Lourivalda Souza 
Nogueira

10a 2011.51.01.014597-3 TRF aguardando julgamento do 
recurso.

Luiza Amanda 
Pereira Camargo

10a 2011.51.01.014599-7 Aguardando julgamento do 
recurso no TRF.

Luiza Domingues 
Devezas

04a 2011.51.01.016938-2 Aguardando expedir RPV.

Malke Adler 24a 2011.51.01.016924-2 Aguardando julgamento de 
recurso no TRF.

Marcos Anises 
Alberbaz Gomes

26a 2011.51.01.014595-0 Aguardando abrir vista para as 
partes.

Maria Celia Santana 
das Neves

21a 2011.51.01.014591-2 Aguardando julgamento de 
recurso no TRF.

Maria da Conceição 
Dias

24a 2011.51.01.016923-0 Embargos concluso para sentença 
em 04/05/16.

Maria Emilia So-
brinho Domenech

10a 2011.51.01.014592-4 Recurso no TRF para julgamento.

Maria Jose Santanna 
Rosa

18a 2011.51.01.016922-9 Aguardando julgamento recurso 
TRF.

Maria Lucia C. dos 
Rios Ferreira

14a 2011.51.01.015622-3 Concluso pra sentença em 
09/04/15.

Nair Ferreira Tulha 
Evangelista 

11a 2011.51.01.014656-4 Embargos concluso em 11/05/16.

Nilcea Alves Co-
imbra

19a 2011.51.01.019697-0 Processo com recurso no TRF2.

Oscar Gomes da 
Silva

24a 2011.51.01.014657-6 Processo no TRF aguardando 
julgamento de recurso.

Paulo Roberto 
Pereira dos Santos

26a 2011.51.01.014654-0 Aguradando expedir RPV.

Rosangela M. Gaudie 
L.Menezes

21a 2011.51.01.014652-7 Processo com recurso no TRF2.

Rubens de Souza 
Villar

06a 2011.51.01.016937-0 Concluso para despacho em 
10/06/16.

Sonia Maria C. D. de 
Almeida 

06a 2011.51.01.017083-9 Embargos concluso em 11/07/16 
para sentença.

Sonia Maria Galvão 
Guimaraes

16a 2011.51.01.014650-3 Aguardando julgamento do 
recurso no TRF.

Sonia Terezinha de 
Oliveira

04a 2011.51.01.014649-7 Processo com recurso no TRF2.

Valdenita Alves da 
Silva

06a 2011.51.01.017087-6 Embargos concluso para sentença 
em 11/07/16.

Virgilio de Castilho 
Barbosa

26a 2011.51.01.017084-0 Concluso para despacho em 
20/06/16.

Wilma F. Araujo 23a 2011.51.01.014646-1 Processo com recurso no TRF2.

Dilmo de Jesus Faria 6a SJM 2014.51.10.137575-7 Enviado ao setor de contadoria.

Edson Vieira Passos 6a 2015.51.01.02.1033-8 Conflito de Competência - Sus-
penso em 23/05/16 - Aguardando 
redistribuição.

Gloria Marley de 
Souza Silva

11a 2014.51.01.111466-0 Aguardando herdeiros da autora 
para cumprir exigência.

Leila Maria Costa 
Lousada

01a VFN 2014.51.02.001813-4 Concluso em 06/05/16 para 
expedir RPV.

Walter Nonato de 
Lima

27a 2014.51.01.104089-8 Aguardando liberação da verba 
para paragemento da RPV.

Ações dos 3,17%. Consulte tabela abaixo

Plano Bresser 
Processo 1580/91: Gomes de Mattos. 
Contato com a funcionária Andréia pelo 
telefone: 3231-7717 (em caso de dúvi-
das, ligar para ASUNIRIO. Telefone: 
2541-0924.

FGTS 
Processo 0135056-51.1991 .402.5101: 
Gomes de Mattos. Contato com a fun-
cionária Andréia pelo telefone: 3231-
7717 ou ligar para ASUNIRIO. 
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OUTUBRO ROSA E O CÂNCER DE MAMA
 

OUTUBRO ROSA é um movimen-
to internacional que visa chamar 
atenção para realidade do câncer de 
mama e a importância do diagnósti-
co precoce. Para isso o movimento 
procura estimular a participação da 
população, empresas e entidades na 
luta contra a doença. Um em cada 
três casos de câncer pode ser cura-
do se for descoberto logo no início. 
Mas muitas pessoas, por medo ou 
desconhecimento, preferem não fa-
lar no assunto e acabam atrasando o 
diagnóstico. Por isso, é preciso des-
fazer crenças sobre o câncer, para 
que a doença deixe de ser vista como 
uma sentença de morte ou um mal 
inevitável e incurável.
Alguns tipos de câncer, entre eles o 
de mama, apresentam sinais e sinto-
mas em suas fases iniciais. Detectá-
los precocemente traz melhores 
resultados no tratamento e ajuda a 
reduzir a mortalidade.
Suas mamas são únicas, assim como 
você. É comum que uma das mamas 
seja maior que a outra ou que ten-
ham formatos diferentes. Quando a 
mulher conhece bem o seu corpo, 
ela pode perceber mudanças que 
são normais nas mamas e ficar aler-
ta para um sinal ou sintoma suspeito 
de câncer de mama.
Curiosidades:
*Há vários tipos de câncer de 
mama. Alguns se desenvolvem 
rapidamente e outros não, mas a 
maioria tem boa resposta ao trata-
mento, principalmente quando 
diagnosticado e tratado no início.
*O Câncer de mama é o tipo de 
câncer mais comum no Brasil 
com 57.960 novos casos no ano 
de 2016 e 14.622 mortes no ano 
de 2014.
*Cerca de 1% dos casos são em 
Homens que, apesar de raro, tam-
bém podem ter câncer de mama.

O que causa o câncer de mama?
Não há uma causa única. Diver-
sos fatores estão relacionados ao 

câncer de mama.
O risco de desenvolver a doen-
ça aumenta com a idade, sendo 
maior a partir dos 50 anos.
*Comportamentais/ambientais 
*Obesidade e sobrepeso após a 
menopausa.
*Sedentarismo (não fazer exercí-
cios).
*Consumo de bebida alcoólica.
*Exposição frequente a radiações 
ionizantes
(raios X, mamografia e tomogra-
fia).
Fatores de risco
*História reprodutiva/hormonais
*Primeira menstruação (menar-
ca) antes de 12 anos.
*Não ter tido filhos.
*Primeira gravidez após os 30 
anos.
*Não ter amamentado.
*Parar de menstruar (menopau-
sa) após os 55 anos.
*Ter feito uso de contraceptivos 
orais por tempo prolongado.
*Ter feito reposição hormonal 
pós-menopausa,
principalmente por mais de cinco 
anos.
Hereditários/genéticos
Histórico familiar de:
   • Câncer de ovário.
   • Câncer de mama em homens.
    • Câncer de mama em mulheres.
principalmente antes dos 50 anos.
A mulher que possui alterações 
genéticas herdadas na família, 
especialmente nos genes BRCA1 
e BRCA2, tem risco elevado de 
câncer de mama.
Apenas 5 a 10 % dos casos da 
doença estão relacionados a esses 
fatores.
Sintomas:

• Inchaço 
em parte do 
seio, caroço 
(nódulo) fixo 
e geralmente 
indolor. 

•Alterações no 
bico do peito 
(mamilo), dor 
ou inversão do 
mamilo (para 
dentro);

•Pele da mama 
avermelhada, 
irritação da 
pele ou apare-
cimento de ir-
regularidades, 
como covinhas 
ou franzidos, 

ou que fazem a pele se assemelhar 
à casca de uma laranja;

• P e q u e n o s 
nódulos na 
região embaixo 
dos braços 
(axilas) ou no 
pescoço.

•Saída de líqui-
do anormal das 
mamas.

Como perceber os sintomas:
Olhe, palpe e sinta suas mamas 
no dia a dia para reconhecer suas 
variações e identificar as alter-
ações suspeitas e em caso de alter-
ações persistentes procure o posto 
de saúde que fará exames clínicos 
de rotina e percebendo alterações 
indicará exame de mamografia. 
A mamografia é o único exame 
diagnóstico capaz de detectar o 
câncer de mama quando ele ainda 
tem menos de 1 centímetro. Com 
esse tamanho, o nódulo ainda não 
pode ser palpado. Mas é com esse 
tamanho que ele pode ser curado 
em até 95% dos casos.
Tratamentos:
O tratamento depende do estágio 
do câncer. 
Ele pode consistir em: quimiote-
rapia (medicamentos), radiotera-
pia e cirurgia.

Quimioterapia: Mata as células 
que estão crescendo ou se multi-

plicando muito rapidamente.
Cirurgia:
Ortopedia reconstrutiva adulta: 
Realiza cirurgia reconstrutiva ou 
plástica.
Mamoplastia: Cirurgia plástica 
para aumentar ou reduzir o ta-
manho dos seios ou para recon-
struir uma mama.
Expansão de tecido: Inserção de 
um balão sob a pele para, em se-
guida, expandi-lo gradualmente e 
esticar a pele e o tecido ao redor.
Linfadenectomia: Remoção cirúr-
gica de um linfonodo.
Tumorectomia: Remoção cirúr-
gica de um nódulo (tumor) no 
peito.
Mastectomia radical: Remoção 
cirúrgica total da mama, do mús-
culo peitoral
subjacente e dos linfonodos.
Mastectomia: Remoção cirúrgica 
total ou parcial da mama.
Excisão local ampla: Remoção 
cirúrgica de uma pequena área de 
tecido canceroso ou pré-cancero-
so, juntamente com uma margem 
de tecido normal.
Conclusão:
O câncer de mama é o mais co-
mum entre as mulheres. Conhec-
er seu próprio corpo, ficar atenta 
a possíveis sintomas e falar a res-
peito são armas valiosas contra a 
doença.  Levantamento inédito do 
INCA revelou que são as próprias 
mulheres que descobrem, na 
maior parte dos casos, os sinais 
e sintomas do câncer de mama. 
Segundo a Sociedade Brasilei-
ra de Mastologia, A prevenção 
primária dessa neoplasia ainda 
não é totalmente possível devido 
à variação dos fatores de risco e 
as características genéticas que 
estão envolvidas na sua etiologia. 
Mas é possível previnir e reduzir 
fatores de riscos como obesidade 
mantendo uma dieta  equilibrada, 
evitar bebidas alcoolicas e manter 
uma prática regular de exercícios 
físicos.

Previnir é o melhor caminho!

Diagnóstico Precoce
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PEC 241 - A PEC da desigualdade

Segundo matéria publicada 
pelo DIAP – Departamento In-
tersindical de Assessoria Parla-
mentar no dia 23 de agosto 2016, 
a regra de congelamento do gas-
to público em termos reais vale-
rá por 20 anos, período durante 
o qual o dinheiro economizado 
será canalizado para pagamento 
dos juros e do principal da dívi-
da pública.

Entre as travas incluídas na 
PEC, pelo menos quatro delas se 
refere ao gasto com pessoal, me-
diante a proibição de qualquer 
medida que amplie a despesa, 
como: 1) de reajuste salarial; 2) 
de criação de novos cargos ou 
funções; 3) de reestruturação de 
carreira; e 4) realização de con-
cursos públicos.

A PEC do teto do gasto pú-
blico também desvincula, de 
percentual da receita de impos-
tos, as despesas com educação 

e saúde, que não poderão supe-
rar o gasto do ano anterior após 
corrigido pela inflação. Este, se-
guramente, é o maior retrocesso 
dos últimos tempos, porque in-
terrompe a trajetória de acesso 
da população mais pobre aos 
serviços público de educação e 
saúde.

Na área da saúde – sem pre-
juízo do corte nas áreas da pre-
vidência e da assistência, que 
será objeto de outra PEC espe-
cífica – a PEC do teto de gasto 
revogará o art. 2º da Emenda 
Constitucional 86/2015, em vi-
gor, que determina o repasse da 
União em gastos mínimos com 
saúde em 13,3% da Receita Cor-
rente Líquida para 2016; 13,7% 
para 2017; 14,1% para 2018; 
14,5% para 2019; e 15% a partir 
de 2010.

Para não dizer que a econo-
mia incidirá apenas sobre os 

trabalhadores, os servidores e os 
benefícios e serviços sociais, o 
governo incluiu uma regra que 
proíbe a concessão de subsídios 
e de novas concessões de incen-
tivos tributários. Porém, não há 
qualquer aumento de tributo so-
bre os mais ricos, só corte de di-
reito dos mais pobres e dos que 
vivem de salário e de aposenta-
doria e pensões.

O que preocupa, do ponto de 
vista do interesse geral da po-
pulação, é que o governo – logo 
após aprovar a Desvinculação 
de Receita (DRU), em 30% para 
União, estados e municípios – 
investe mais uma vez sobre os 
serviços públicos e os benefícios 
sociais, incluindo seguridade e 
salario.

O pretexto é o de redução da 
relação dívida/PIB, mas o objeti-
vo mesmo é criar condições para 
a geração de superávit primário 

suficiente para pagar os juros e 
parcela do principal da dívida.

A PEC do teto terá forte refle-
xo negativo na prestação de ser-
viços públicos, que já são insufi-
cientes, porque não poderá haver 
expansão do gasto, mesmo que o 
PIB venha a crescer ou a receita 
corrente líquida aumente.

O Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) 241/2016, que institui um congelamento de 20 anos nos gastos 
públicos, afetando as áreas sócias, como a educação e a saúde, além do congelamento salarial

Primeira Edição do Projeto Banco de 
Ideias finaliza com grande sucesso

A primeira etapa do Projeto 
Banco de Ideias finalizou com a 
premiação das ideias encaminha-
das pelos servidores no dia 07 
de outubro, no Evento do Dia do 
Servidor promovido pela PRO-
GEPE.

O Projeto tem como objetivo 
garantir a participação de toda 
a comunidade universitária na 
construção das ações da política 
de gestão de pessoas da Univer-
sidade e o reconhecimento/va-
lorização de cada trabalhador e 
aluno que poderão propor ideias 
para serem implementadas pela 
Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas. O tema da primeira edição 
foi a Avaliação de Desempenho 
dos servidores técnico-adminis-
trativos e contou com a participa-
ção de 8 servidores. Do total de 8 
ideias, 5 foram classificadas, com 
a premiação do 1º e 2º lugares.

Todas as ideias serão divulga-
das e encaminhadas para os res-
pectivos gestores das Unidades 
nas quais as ideias estão relacio-
nadas. As ideias do 1º e 2º luga-

res serão aplicadas pelo Setor de 
Acompanhamento e Análise do 
Processo de Trabalho (SAAPT) 
da Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas já no próximo ano.

Confira a classificação fi-
nal:

1º LUGAR: Regina Oliveira 
de Almeida;

2º LUGAR: Regiane Cristina 
Lopes da Silva;

3º LUGAR: Gabriella Martins 
da Silva Praça;

4º LUGAR: Laffayete de Sou-
za Alvares Jr;

5º LUGAR: Jorge Baptista 
Soares.

A Comissão do Banco de Ideias 
e a equipe da Gestão de Relacio-
namentos agradece a todos pela 
participação.

CONSEPE aprova minuta para cri-
ação de núcleos e laboratórios

No último dia 5, os membros do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – CONSEPE aprovar-
am a minuta de resolução que 
dispõe sobre a criação, monito-
ramento e acompanhamento de 
Laboratórios e de Núcleos de En-
sino, Pesquisa, Extensão e Cul-
tura e Multidimensional no âmbi-
to da UNIRIO. O Fato relevante 
para os servidores técnicos ad-
ministrativos ficou por conta da 
alteração do Art. 14 da resolução 
que delega à qualquer Servidor, 

Técnico ou Docente, a possibi-
lidade de serem administradores 
de um laboratório ou propor a 
criação do mesmo. Esta alteração 
só foi possível graças à interven-
ção do coordenador de educação 
da ASUNIRIO, William Garcia, 
que no momento oportuno pediu 
a palavra e solicitou que fosse al-
terado o termo que delegava aos 
docentes esta exclusividade.  A 
proposta foi aprovada por una-
nimidade.

Sala dos Conselhos - UNIRIO
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13 anos de Ministério da Amizade
Criado no ano de 2003, grupo reuniu antiga e nova geração em comemoração aos 13 anos de amizade com festa no Sind. dos Fumageiros  

Dia 06 de outubro o Grupo Mi-
nistério da Amizade comemorou 
13 anos de existência no Sindica-
to dos Fumageiros e contou com 
a presença de muitos amigos da 
nova e da antiga geração a que 
vieram prestigiar o grupo.  A Fes-
ta também contou com o tradicio-
nal churrasco, banda, distribuição 
de medalha comemorativa e bolo 
de aniversário. Representando o 
Sindicato dos Fumajeiros, o fun-
cionário claudio, que trabalha no 
local desde o início da formação 
do grupo, foi homenageado.

O Grupo Ministério da Amiza-
de foi criado há 13 anos por um 
grupo de servidores do Hospital 
Universitário Gaffrée e Guinle 
que buscavam um local para con-
fraternizar e jogar futebol. Ini-

cialmente na Casa do Porto na rua 
Afonso Pena, ainda no primeiro 
ano foi migrado para o Sindicato 
dos Fumageiros, na Rua Hadock 
Lobo – Tijuca, tornando-se rapi-
damente um point obrigatório to-
das as quintas-feiras sempre mar-
cado por um bom futebol seguido 
de um apetitoso churrasco e muito 
papo com bons amigos.  Não de-
morou para que o grupo, inicial-
mente formado por servidores, 
conta-se com a adesão de novos 
amigos, funcionários servidores, 
terceirizados e bolsistas do hospi-
tal e de outras unidades da univer-
sidade e mesmo amigos próximos 
e prestadores de serviço. Dentre 
estes, a galera da “Xerox” marcou 
presença e até hoje, anos após o 
fim da operacionalização da em-

Primeira formação do grupo ‘Minísterio da Amizade” em 2003.

presa no HUGG, continuam fre-
quentadores assíduos.  

Ao longo dos anos, o Ministé-
rio da Amizade tem sido um local 
de cultura, entretenimento e lazer 
dentro da UNIRIO. Sendo refe-
rência pela sua alegria e anima-
ção em datas comemorativas, fes-
tas de fim de ano, de aniversários 
e claro o famoso “Gemido de car-
naval” sempre na última quinta-
-feira anterior à data festiva. Toda 
essa alegria é reconhecida pela 
comunidade que sempre marcam 
presença e quando possível, tam-
bém fazem suas comemorações 
junto ao grupo. 

A ASUNIRIO, como não po-
deria deixar de ser, desde o iní-
cio, apoiou a iniciativa do grupo 
tornando-se parceira e incenti-
vadora, sempre presente quando 

possível na figura de seus coor-
denadores. E no dia 06, não foi 
diferente. Os coordenadores e 
também fundadores Jorge Teles e 
Wilson Mendes, além do coorde-
nador Daniel estiveram presentes 
na comemoração.

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO

Conforme deliberação da As-
sembleia Extraordinária reali-
zada no dia 30 de setembro de 

2016, no Anfiteatro da Gastro no 
HUGG, que dentre outros assun-
tos debateu sobre os critérios de 

participação na confraterniza-
ção de fim de ano no Sítio dos 
Netinhos, a ser realizada no dia 
03 de dezembro, como segue.

01. O associado pode-
rá levar 5 (cinco) dependen-
tes da família, desde que ca-
dastrado na ASUNIRIO.

02. Foi deliberado também a 
contratação de 10 (dez) ônibus 
para o transporte dos associados 
e seus dependentes. Esclarecen-
do que os assentos serão preen-
chidos de acordo com a ordem 
da confirmação da inscrição, 
crianças até 06 anos irão no colo.

03. A inscrição será realizada 
nos dias 08, 09 e 10 de novem-

bro de 2016, no HUGG das 11h 
às 19h, na sede da ASUNIRIO e 
nos demais locais das 11h as 15h.

04. A confirmação das inscri-
ções será nos dias 21 e 22 de no-
vembro de 2016, no mesmo lo-
cal que foi efetuada a inscrição.

05. Caso o associado não con-
firme sua inscrição, a mesma es-
tará automaticamente cancelada.

06. As inscrições serão 
efetuadas nos seguintes lo-
cais: HUGG – Reitoria – Pas-
teur, 458 (CCH) – PROGE-
PE e IB (Centro). Sendo no 
HUGG das 11h as 19h. nos 
demais locais das 11h as 15h.

Claudio recebe homenagem

Grupo comemora 13 anos e posa para fotos.
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DIA E MÊS ATIVIDADES

Eleição
25, 26 e 27/10/2016.

Campus HUGG – Hospital Gaffrée e Guinle e Escola de Medicina – Rua Mariz e Barros, nº 775 – das 
8 h às 20h.

Eleição 
26 e 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 17 h.
Campus: Av. Rio Branco nº 135 - Horário de 11 às 15 h

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. 

ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DA ASUNIRIO
Dia 5 de de outubro a comissão 
elietoral, após prévia consulta a di-
reção da asunirio e ao conselho fiscal 
constatou que não havia pendência 
financeira de nenhum dos candi-
datos com a entidade. Desta forma 

homologou a inscrição da chapa Re-
nascer que vai concorrer as eleições 
que elegerá a nova diretoria da 
asunirio para o próximo biênio. Por 
motivos operacionais a comissão 
também decidiu por uma pequena 

alteração nos dias de votação, re-
duzindo de 3(tres) para 2(dois) dias 
de votação, com exceção do hugg 
que permanecerá com 3(tres) dias. 
Houve também pequenas alterações 
nos horários de votação, afim de 

melhor atender as escalas dos ser-
vidores em seus respectivos  locais 
de trabalho nos campus da univer-
sidade. Essas alterações foram devi-
damente consultadas e aprovadas 
em assembleia geral do dia 14.

Fique atento as datas e horários de votação

 Foi realizado no mês de 
setembro o primeiro seminário 
da ASAV-Associação dos Servi-
dores da UFV em parceria com 
a Universidade Federal de Viço-
sa para debater sobre Assédio 
Moral nas Universidades Públi-
cas Brasileiras.  Entre os temas 
abordados foram debatidos os 
aspectos éticos, políticos, Jurídi-
cos e as consequências na saúde 
do trabalhador.  Para o tema espe-
cifico de ASSÉDIO MORAL NO 
AMBIENTE DE TRABALHO o 
palestrante foi Oscar, Coordena-
dor Geral da ASUNIRIO e espe-
cialista do assunto.  Dentre vários 
assuntos Oscar retratou vários 
casos registrados nos diversos 
ambientes por onde passou em 
todo o país e orientou os trabal-
hadores a perceberem e se defen-

derem da violência moral no am-
biente de trabalho.  Além disso, 
aproveitou o encontro do presi-
dente da ASAV, servidor Evaristo 
Luciano Rosa com a Reitora da 
UFV, professora Nilda de Fátima 
Ferreira Soares, para contribuir 
na construção de instrumentos 
capazes de combater o assédio 
moral no ambiente da univer-
sidade.  Na oportunidade, passou 
às mãos do presidente Evaristo a 
Ordem de Serviço da Unirio, in-
strumento este que foi entregue à 
reitora de Viçosa pelo presidente 
da ASAV. A reitora prometeu via-
bilizar a elaboração do documen-
to junto com a ASAV na mesma 
proposição da Unirio.  O evento 
contou ainda com o coordena-
dor de Comunicação e Formação 
Sindical Paulo Henrique Ferreira, 

o Paulão, que representou a TV 
ASUNIRIO. Em breve publicare-

mos esse importante documen-
tário. 

OSCAR faz palestra em Viçosa sobre assédio moral

Oscar em Viçosa
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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 
Diagramação: Aline Chrispim.
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

Jamais se desespere 
em meio às som-
brias aflições de 

sua vida, pois das 
nuvens mais negras 
cai água límpida e 

fecunda.
( P. Chinês ).

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.

Momento Doce
Pavê de Biscoito Champanhe

Ingredientes:
1 pacote de biscoito champanhe
500 ml de leite
3 colheres (sopa) de Nescau
Creme:
1 lata ou caixa de leite condensado (395 ml)
1 lata (medida) de leite.
4 gemas
1 colher (sopa) de maizena
Cobertura:
4 claras em neve
8 colheres (sopa) de de açúcar
1 lata de creme de leite ou 2 caixinhas de 200 ml 

Modo de preparo:
Colocar os biscoitos champanhe de molho em uma travessa, 
numa mistura de leite e Nescau. Fazer um creme com o leite con-
densado, a mesma medida da lata com leite, as gemas e a mai-
zena. Deixar levantar fervura e colocar sobre as bolachas (fica um 
creme amarelo). Bater as claras em neve com o açúcar, juntan-
do depois o creme de leite. Colocar esse creme branco sobre o 
amarelo e levar o pirex ao congelador. Simples e maravilhoso!


