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2018 2018

Contrib. Líq. Folha de:--------> 41.533,80 Contrib. Líq. Folha de:--------> 41.828,30

Saldo do mês anterior....................... 257.873,93 Saldo do mês anterior....................... 270.723,99
Transferência de c/corrente p/aplicação 41.226,45 Transferência de c/corrente p/aplicação 42.363,28
Rendimentos  anteriores   -                                    0,00 Rendimentos  anteriores   -                                    0,00
Rendimento bruto  março 619,79 Rendimento bruto  abril 585,04
Resgates p/cobrir o Conta Corrente -28.949,69 Resgates p/cobrir o Conta Corrente -37.056,43
IRPJ retido p/BB S/A - aplic  março -46,49 IRPJ retido p/BB S/A - aplic  abril -73,14
Total da conta de Aplicação................... 270.723,99 Total da conta de Aplicação................... 276.542,74

CONTA: ----------------> CONTA: ---------------->
DESCRIÇÃO DA DESPESA COMPLEMENTO MÊS/REF VAL.  PAGO DESCRIÇÃO DA DESPESA COMPLEMENTO MÊS/REF VAL.  PAGO

Assessoria Jurídica Escr Bauly matos (*) fev 0,00 Assessoria Jurídica Escr Bauly matos (*) fev 4.500,00
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      (*) fev 2.076,69 Assessoria Jurídica Escr Bauly matos (*) mar 4.500,00
Aluguel quadra esportiva Recibo quadra (*) mar 450,00 FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      (*) mar 2.091,41
TIM - conta de celulares (*) fev 1.243,71 Aluguel quadra esportiva Recibo quadra (*)abr 360,00
SERPRO - DANFE-074912 Consig em folha (*) fev 129,48 TIM - conta de celulares (*) mar 1.249,54
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) fev 0,00 SERPRO - DANFE-074912 Consig em folha (*) mar 129,61
Aluguel  das salas pago à UNIRIO GRU Simples (*) mar 1.200,00 DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) 0,00
Folha de pagamento funcionário (*) fev 0,00 Aluguel  das salas pago à UNIRIO GRU Simples (*)fev/mar 2.400,00
Folha de autônomos (*) fev 4.647,79 Folha de pagamento funcionário (*) 0,00
Guia GPS/INSS (*) fev 1.630,65 Folha de autônomos (*) mar 4.647,79
GFIP/FGTS Guia recolh. (*) fev 0,00 Guia GPS/INSS (*) mar 1.630,65
Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção (*) mar 440,00 GFIP/FGTS Guia recolh. (*) 0,00
Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção (*) mar 434,24 Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção (*) abr 440,00
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) fev 150,00 Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção (*) abr 434,24
DARF - IRRF-PF (*) fev 33,83 Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) mar 150,00
Validação anual SERPRO - DANFE 074142 (*) fev 326,74 DARF - IRRF-PF (*) mar 33,83
Passagem  aérea - Decolar.Com        Brasília (*) mar 882,00 Passagem  aérea - Decolar.Com        Brasília (*) abr 608,00
Passagem  aérea - Decolar.Com        Salvador (*) mar 2.141,00 Diárias para Viagem Brasília (*) abr 340,00
Passagem  aérea - Decolar.Com        Salvador (*) mar 619,01 COFFEE Delicia Serv de Alimentação (*) abr 2.200,00
Remarcação de Viagem - taxa Salvador (*) mar 60,00 Participação no XXIII CONFASUBRA   (taxa  inscr) (*) abr 1.890,00
Hospedagens Salvador (*) mar 600,00
Diárias para Viagem Brasília (*) mar 2.295,00
Diárias para Viagem Salvador (*) mar 2.040,00 Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib abril 754,17

Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais abril 398,91
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais abril 87,87

Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib mar 1.064,54 RC Com de Equip Fotográficos compon.Câm.NykonD/3300 2.000,00
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais mar 214,93 Correios (Wilson e Daniel) Assin digitais abril 534,00
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais mar 211,48 Adesão Cartões Débito ACESSO (TAXAS EXPED) abril 19,80
Serviços de chaveiro em geral conf recº mar 30,00 Homenagem - serv Nuria coroa de flores abril 300,00
Adesão Cartão Débito ACESSO (TAXA EXPED) mar 9,90 Combustível veículo terceiros a serv ASUNIRIO abril 30,00
Apar. PRO 750, c/repert 10045 mús  (Videoke)  -     NF-e 012 5.710,00 Projetor Wi-Fi Ready Multimídia abril 520,00
AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria), total  >>>>> 2.100,00 AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria), total  >>>>> 1.960,00
Ajuda de Custos (Eventos) 20,00 Ajuda de Custos (Eventos)

(*) Despesas pagas através de Banco (on-line) >>>>>> 21.400,14 (*) Despesas pagas através de Banco (on-line) >>>>>> 27.605,07
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa) >>>>>> 9.360,85 Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa) >>>>>> 6.604,75

30.760,99 34.209,82

4.317,29 Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................ 2.856,44
12.217,29 Total das transferências para o Caixa Geral: 9.000,00
-9.360,85 Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................ -6.604,75

Saldo do Caixa Geral.................................................. 7.173,73 Saldo do Caixa Geral.................................................. 5.251,69

Invent. anterior Bens Móveis fev 86.171,87 Invent. anterior Bens Móveis mar 91.881,87
Bens adquiridos no mês... mar 5.710,00 Bens adquiridos no mês... abr 520,00
Benfeitorias imóv de terceiros mar 0,00 Benfeitorias imóv de terceiros abr 0,00
Saldo do  inventário .................................... >>>>>> 91.881,87 Saldo do  inventário .................................... 92.401,87

Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 270.723,99 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 276.542,74
Dinheiro em poder da Tesouraria .......... 2.856,44 Dinheiro em poder da Tesouraria .......... 5.251,69

Total de recursos disponíveis......... 273.580,43 Total de recursos disponíveis......... 281.794,43

>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<

Assinaram:                                  Wilson/ /Sheila (pela CG),                                   Daniel/Louyse (p/CAF)                      Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)

ATIVO IMOBILIZADO

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA

RECEITAS             (através de desc  em consignação)

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA
CAIXA GERAL

TOTAL DAS DESPESAS.....................................................

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA

MARÇOFEVEREIRO

ABRIL

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA
CAIXA GERAL

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

MARÇO

Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................

ATIVO IMOBILIZADO

>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<

RECEITAS             (através de desc  em consignação)

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................
Total das transferências para o Caixa Geral:

TOTAL DAS DESPESAS.....................................................
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2018 2018

Contrib. Líq. Folha de:--------> 41.821,68 Contrib. Líq. Folha de:--------> 41.483,64

Saldo do mês anterior....................... 276.542,74 Saldo do mês anterior....................... 259.339,33
Transferência de c/corrente p/aplicação 27.275,39 Transferência de c/corrente p/aplicação 41.922,35
Rendimentos  anteriores   -                                    0,00 Rendimentos  anteriores   -                                    0,00
Rendimento bruto  maio 562,55 Rendimento bruto  jun 568,76
Resgates p/cobrir o Conta Corrente -44.503,03 Resgates p/cobrir o Conta Corrente -37.521,78
IRPJ retido p/BB S/A - aplic  maio -538,32 IRPJ retido p/BB S/A - aplic  jun -6,62
Total da conta de Aplicação................... 259.339,33 Total da conta de Aplicação................... 264.302,04

CONTA: ----------------> CONTA: ---------------->
DESCRIÇÃO DA DESPESA COMPLEMENTO MÊS/REF VAL.  PAGO DESCRIÇÃO DA DESPESA COMPLEMENTO MÊS/REF VAL.  PAGO

Assessoria Jurídica Escr Bauly matos (*) abr 4.500,00 Assessoria Jurídica Escr Bauly matos (*) mai 4.500,00
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      (*) abr 2.091,08 FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      (*) mai 2.074,18
Aluguel quadra esportiva Recibo quadra (*) abr 0,00 Aluguel quadra esportiva Recibo quadra (*)mai/jun 720,00
TIM - conta de celulares (*) abr 1.244,92 TIM - conta de celulares (*) mai 1.213,86
SERPRO - DANFE-078718 Consig em folha (*) abr 129,61 DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) 0,00
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) 0,00 Aluguel  das salas pago à UNIRIO GRU Simples (*) 0,00
Aluguel  das salas pago à UNIRIO GRU Simples (*)abr 1.200,00 Folha de pagamento funcionário (*) 0,00
Folha de pagamento funcionário (*) 0,00 Folha de autônomos (*) mai 5.436,52
Folha de autônomos (*) abr 5.436,52 Guia GPS/INSS 0,00
Guia GPS/INSS (*) abr 1.939,37 GFIP/FGTS Guia recolh. 0,00
GFIP/FGTS Guia recolh. (*) 0,00 Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção (*)jun 440,00
Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção (*) mai 440,00 Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção (*)jun 434,24
Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção (*) mai 434,24 Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*)jun 150,00
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) abr 155,00 DARF - IRRF-PF (*) mai 0,00
DARF - IRRF-PF (*) abr 131,40 Passagem  aérea - Decolar.Com        Brasília (*)jun 3.363,88
Passagem  aérea - Decolar.Com        Brasília (*) mai 776,00 Diárias para Viagem Brasilia/B.Horizonte(*)jun 6.205,00
Diárias para Viagem Poços de Caldas/MG(*) mai 5.440,00 Hospedagem (*)jun 1.510,00
COFFEE Delicia Serv de Alimentação (*) mai 4.300,00 LOCAWEB - página Internet Lic autorização (*)jun 387,90
LOCAWEB - página Internet Lic autorização (*) mai 59,90 SINDIFES - IX Semin Nac dos Motor Oficiais B.Hor.) (*)jun 450,00
Fatura EMBRATEL (*) mai 8,56 Public Jornal - Ed 215 Inf ASUNIRIO (*)jun 2.280,00
Estacionamento Veículo de terc. maio 5,00
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib maio 1.206,29
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais maio 415,20 Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib junho 948,23
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscaismaio 251,29 Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais junho 537,62
Correios Sedex maio 35,22 Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais junho 127,96
Adesão Cartões Débito ACESSO (TAXAS EXPED) maio 19,80 Correios Sedex junho 936,77
Combustível veículo terceiros a serv ASUNIRIO maio 50,00 Adesão Cartões Débito ACESSO (TAXAS EXPED) junho 19,80
Viagem aérea (passagem) Belo Horizonte maio 253,00 Estadias (hospedagem)                     Brasília junho 1.595,00
XXIII Confasubra Poços de Caldas/MG maio 6.510,00 Diárias para Viagem Belo Horizonte junho 680,00
Chaveiro Lauro Muller Rec 0113 maio 14,00
Transporte Interestadual Poços de Caldas/MGmaio 4.734,80
Diárias para Viagem Poços de Caldas/MGmaio 8.670,00 AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria), total  >>>>> 2.310,00
Estadias (hospedagem) Poços e Belo Horizonte maio 826,47 Ajuda de Custos (Eventos)
Livro Nova CLT Mat Perman. maio 140,00
AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria), total  >>>>> 2.380,00 (*) Despesas pagas através de Banco (on-line) >>>>>> 29.165,58
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line) >>>>>> 28.286,60 Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa) >>>>>> 7.155,38
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa) >>>>>> 25.511,07 36.320,96
TOTAL DAS DESPESAS..................................................... 53.797,67

5.251,69 Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................ 10.540,62
30.800,00 Total das transferências para o Caixa Geral: 8.000,00
-25.511,07 Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................ -7.155,38

Saldo do Caixa Geral.................................................. 10.540,62 Saldo do Caixa Geral.................................................. 11.385,24

Invent. anterior Bens Móveis abr 92.401,87 Invent. anterior Bens Móveis maio 92.541,87
Bens adquiridos no mês... maio 140,00 Bens adquiridos no mês... jun 0,00
Benfeitorias imóv de terceiros maio 0,00 Benfeitorias imóv de terceiros jun 0,00
Saldo do  inventário .................................... >>>>>> 92.541,87 Saldo do  inventário .................................... 92.541,87

Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 259.339,33 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 264.302,04
Dinheiro em poder da Tesouraria .......... 10.540,62 Dinheiro em poder da Tesouraria .......... 11.385,24

Total de recursos disponíveis......... 269.879,95 Total de recursos disponíveis......... 275.687,28

Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................

ATIVO IMOBILIZADO

>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<

RECEITAS             (através de desc  em consignação)

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................
Total das transferências para o Caixa Geral:

MAIOABRIL

JUNHO

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA
CAIXA GERAL

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

MAIO

>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<

Assinaram:                                  Wilson/ /Sheila (pela CG),                                   Daniel/Louyse (p/CAF)                      Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)

ATIVO IMOBILIZADO

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA

RECEITAS             (através de desc  em consignação)

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA
CAIXA GERAL

TOTAL DAS DESPESAS.....................................................

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA
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  84% Plano Collor
Processo Nº 91.0118660-4

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-
0924).

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

 Processo: Nº 0022240-
87.1995.4.02.5101, antigo Nº 

95.0022240-0 .
Acompanhe a lista atualizada dos 
servidores da unirio com pagamen-
to autorizado na açao dos 28,86% 
de 1995. Os pagamentos já podem 
ser retirados diretamente em qual-
quer agência do Banco do Brasil, 
apresentando a Documentação exi-
gida bem como ofício requisitório, 
que pode ser impresso no site do 
TRF. Veja se seu nome esta na lista 
e siga os procedimentos abaixo:
Como proceder:
1- Siga para qualquer agência do 
banco do Brasil.
2- Leve original e cópia da Identi-
dade, CPF, comprovante de residên-
cia e ofício requisitório (imprimir 
no site do TRF. (veja item 5).
3- Verificar se o escritório já pro-
cedeu o desconto de honorários de 
20% do valor à receber pelo servi-
dor, conforme pactuado com a Asu-
nirio, fora devidamente descontado, 
conforme determina o parágrafo 4°, 
do Art. 22 da Lei n° 8.906/94.
Ligue para o escritório do Dr. Leo-
nardo da Costa
Tel: 21 3231-7717

Ofício Requisitório
Passo a passo Para obter o ofício 
requisitório de pagamento.
1- Entrar na página do Tribunal Re-
gional Federal 2ª Região;
2- Acessar precatórios 2016;
3- Clicar em consultas(acessar pes-
quisa ao público);
4- Colocar o número do CPF no es-

paço requisitório;
5- Digitar código de verificação;
6- Clicar RPV;
7- Acessar ofício requisitório de pa-
gamento e imprimir duas cópias.
8- Se dirigir ao Banco com os de-
mais documentos(original e cópia 
da Identidade, CPF e comprovante 
de residência).
ADELE PERINI GUEDES DE 
MELLO
ALINE DORIA SOBRAL VIEIRA
ANTONIO EUGENIO VALVER-
DE MARIANI PASSOS
AUGUSTA GOMES TEIXEIRA 
BARBOZA
CARLOS ALBERTO PEREIRA 
SANTANA
CARLOS ANTONIO GUILHON 
LOPES
CARMEN LUCIA PINTO SILVEI-
RA
CATIA REGINA PAPADOPULOS
CELIA TEIXEIRA DE ARAUJO
CLOVIS DO NASCIMENTO NE-
VES
CREUZA AMORIM COSTA
DELMO CORTES WANDERLEY
EDA RODRIGUES ESPINDOLA
EDNA MARIA BACELAR MOTA
ELENITA DO NASCIMENTO 
NEVES
ELIEL VALE DE OLIVEIRA
FERNANDO MACEDO DE FA-
RIA

GERALDO LEAL DA SILVA
GERTRUDES TEIXEIRA LOPES
HELOIZA PINHO MACHADO
HILDA AZEVEDO DA SILVA 
NOGUEIRA
IZADORA ZALUSKI
JAIRA MARIA DE OLIVEIRA
JOAO GONCALVES VIEIRA
JOELMA FORTUNA DI CUNTO
JORGE LUIZ RODRIGUES PE-
REIRA
JOSE LUIZ SABINO BARBOZA
LUIZ CARLOS SILVA RIGUEIRA
LUIZ MARCOS GUIMARAES 
SOARES
MANUEL MARTINS GOMES 
PEREIRA
MARCIA DUTRA DE MORAIS
MARIA APARECIDA RIBEIRO 
MIRANDA
MARIA AUXILIADORA NASCI-
MENTO VIEIRA
MARIA DA PENHA PINHEIRO
MARIO FERREIRA
MILTON DA SILVA PINTO
NAIR DE ALMEIDA TORRES
OROTILDES MARIA DA CON-
CEICAO
PAULO LUIZ
PAULO SERGIO ALCANTARA 
SILVA
RAIMUNDA NONATA DOS 
SANTOS
ROBERTO NOGUEIRA DE SOU-

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. 

End.: Av. Pasteur, 296 - Urca
Tel.: 2541-0924

Ação dos 28,86% de 1995. Sai a lista para 
pagamento (precatório RPV) 

ZA
SAHIKO ODANI
SANDRA FEITOSA DE CARVA-
LHO
SEBASTIAO NUNES VALADAO
SUELI KINUPP FEITOSA GUE-
DES
TEREZA DA SILVA
TEREZA ROSA BASTOS MICCO 
DUNTEZ
THELMA SPINDOLA
VAGNER MIRANDA VIEIRA DA 
CUNHA

NEUSA DA CONCEIÇÃO 
SILVA LEÃO;
JURACY MENDES RO-
DRIGUES;
JORGE MARQUES 
MENDES;
ANA MARIA SOUZA;
ANÍSIO PEREIRA LESSA;
JOSÉ APPARÍCIO PACHE-
CO;
MARIA DE LOURDES DE 
OLIVEIRA;
MAURICÉIA TEIXEIRA 
COSTA;
RONILDA CHAGAS 
MENDONÇA  DA COSTA.
 Favor entrar em contato com 
o Escritório Gomes de Mat-
tos pelo telefone: 3231-7717 
(em caso de dúvidas, ligar 
para ASUNIRIO. Telefone: 
2541-0924).
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No dia 10 de agosto de 2018, 
os movimentos sociais or-
ganizaram o Dia do Basta ao 
Governo Temer. Ocorreram 
paralisações e manifestações 
em todo país. Na Cidade do 
Rio de Janeiro essas ativi-
dades localizaram-se na Praça 
XV, onde reuniram-se traba-
lhadores, estudantes e repre-
sentantes de Centrais Sin-
dicais. Foi dado um grande 
basta ao desemprego que joga 
milhares de famílias na rua da 
amargura, às privatizações que 
cada vez mais entregam nos-
sas riquezas nas mãos do capi-
tal estrangeiro, à destruição do 
serviço público que beneficia 
aos interesse privados de ban-
queiros, empresários, rentistas 

e especuladores que fazem do 
Estado seu balcão de negócios, 
aos preços abusivos dos gêne-
ros básicos à sobrevivência da 
família dos trabalhadores, ao 
aumento desmedido das tari-
fas de água e energia elétrica 
entre outros setores domina-
dos pelas empresas estrangei-
ras em grande parte do país e 
à retirada de direitos que pau-
periza e desqualifica a vida dos 
servidores públicos das três es-
feras.
No dia 14 de agosto, na Can-
delária, também foi dado um 
basta à criminalização dos 
movimentos sociais que foram 
duramente golpeados pelas 
mãos do Estado em julho deste 
ano com a condenação de 23 
ativistas envolvidos nos pro-

testos de 2013 e 2014. Essa 
decisão é uma afronta ao Es-
tado Democrático de Direito, 
não se justifica a criminaliza-
ção do Estado Brasileiro con-
tra manifestantes que pediam 
o básico para terem uma vida 
digna conforme reza a nossa 
Carta Magna: Saúde, Educa-
ção, Emprego, moradia, Terra 
e transportes com tarifas jus-
tas. Precisamos entender que 
essa luta não pertence somente 
a 23 ativistas, hoje condena-
dos a até 13 anos de prisão, 
é uma luta de toda sociedade 
brasileira. Reagir é preciso 
contra o arbítrio de um go-
verno que espoliou as finanças 
do Estado do Rio de Janeiro 
levando-o à falência. Embora 
o ex-governador esteja mereci-

damente preso, não se justifica 
agora, a Justiça do Estado con-
denar àqueles que prestaram 
um grande favor à sociedade 
brasileira por ter denunciado 
as falcatruas que ocorreram 
durante a Copa do Mundo em 
2014. Isso significa arrancar o 
grito pela liberdade que ecoa 
com toda força nas gargantas 
da juventude brasileira. Não 
podemos aceitar esse absurdo, 
basta de injustiças, basta de 
covardia, todo apoio à luta de 
milhões de lutadores que que-
rem construir um país que seja 
o orgulho do nosso povo.
BASTA DE GOLPES PARLA-
MENTARES E LIBERDADE 
PARA OS 23 ATIVISTAS 
CONDENADOS INJUSTA-

MENTE.

LUTAR NÃO É CRIME, É NOSSA OBRIGAÇÃO

Manifestação no Centro do Rio.
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SERVIDOR LANÇA LIVRO SOBRE PCCTAE NO HUGG
Foi feito o lançamento no dia 07 
de agosto de 2018, do Primeiro 
livro de Carreira dos Técnico-
Administrativos no Brasil, autoria 
de José Antônio de Oliveira, Ad-
ministrador cedido `a UNIRIO, 
lotado na Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas - PROGEPE, uma obra 
que historiciza as origens do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação - 
PCCTAE e apresenta um conjunto 
de dados explicativos da carreira 
dos Técnico-Administrativos das 
Universidades Públicas Federais 
Brasileiras. Sob a Presidência da 
Servidora Graziella (PROGEPE) 
foram chamados para participarem 
da Mesa de Lançamento, o Sr. José 
Antônio, a servidora do HUGG Sí-
lvia Helena, representando a CIS-
UNIRIO, o Coordenador Geral da 
ASUNIRIO Wilson Mendes e a 
Editorialista Léa Carvalho.
Iniciando sua fala, José Antônio 
agradeceu a presença de todos, 
lamentou a pouca presença do pú-
blico no HUGG, onde são lotados 
a maioria dos Técnico-Adminis-
trativos da UNIRIO. Somos cerca 
de 1700 técnicos ativos, mas não 
houve muita oportunidade e tempo 
de se fazer uma divulgação mais 
ampla para lotar o auditório, mas 
isso não tira o mérito da questão 
porque somos multiplicadores de 
opinião, todos nós somos, afirmou. 
Disse ter sido ousado por escrever 
por iniciativa própria o livro de um 
primeiro trabalho quando chegou 
na UNIRIO. Quando aqui chegou, 
vindo de um cargo concursado da 
vizinha Companhia de Pesquisa 
e Recursos Minerais (CPRM) - 
Administrador Sênior. Alcançou 
anistia, trouxe para a UNIRIO 70 
técnicos para trabalhar em tele-
fonia, em engenharia mecânica, 
elevadores, secretarias, psicolo-
gia. Disse que a razão desse livro 
é porque ninguém contestou como 
foi implantado o PCCTAE e de 
onde surgiu. Falou que temos que 
lutar para manter esse Plano que 
é salário direto, sendo que temos 
as entidades sindicais dos servi-
dores, como a FASUBRA, nossos 
legítimos representantes e nesse 
livro há elementos para a defesa 
da nossa carreira. Lembrou que 
temos o mecanismo da remoção, 
podemos a qualquer momento es-
tar em outro lugar dentro do am-
biente da UNIRIO, mas depois do 
probatório, três anos, dentro da 
lei 8112, há o elemento da redis-
tribuição, podemos ir para outros 
estados do país, desde que venha 

algum servidor para cá. Disse que 
está havendo muitas distorções na 
aplicação do Plano e que essa ini-
ciativa de escrever esse livro é uma 
iniciativa limpa, mas não é uma 
obra terminada, é para polemizar, 
sugerir, perguntar, alavancar, e que 
outros colegas e associações tam-
bém escrevam alguma coisa nessa 
direção. Sugeriu que outras univer-
sidades produzam trabalhos técni-
co-científicos para a sociedade e 
que haja debates.
Disse que o PCCTAE foi implan-
tado aqui e, aquilo que foi realiza-
do na UNIRIO foi feito em outras 
universidades sob o comando da 
Comissão Nacional de Supervisão 
da Carreira, daí surgiram as CIS. 
Continuou dizendo que somos mi-
lhares de servidores técnicos pelo 
Brasil afora e que a Educação de-
pende muito de nós para mudarmos 
esse país e explicou que o livro foi 
feito com foco na sociedade e o 
ganho que houver com as vendas 
do livro é para reverter em favor da 
Sociedade das Amigos da Pediatria 
do HUGG - SAPE. Em sua apre-
sentação, a  servidora Sílvia Hele-
na disse que a CIS-UNIRIO estava 
muito feliz por ser o primeiro livro 
de carreira técnico-administrativo 
no Brasil, temos 54 Universidades, 
vários Institutos, Colégios e Esco-
las Técnicas e o único livro sobre 
PCCTAE foi escrito pela UNIRIO 
por um servidor que é anistiado, 
não pertence ao cargo de carreiras 

mas conta a história da implemen-
tação do Plano dentro da UNIRIO, 
então pra gente é um motivo de 
muito orgulho, de muita considera-
ção. Se disse muita honrada porque 
os seus primeiros passos dentro da 
UNIRIO, dentro do Plano de Car-
reira, dentro da Reitoria, onde a 
CIS ficava foi com o Sr. José An-
tônio que, com o conhecimento que 
possui levou a UNIRIO a avançar, 
conseguindo prédio na Presidente 
Vargas onde é a PROGEPE, na Rio 
Branco onde é a CIS, também con-
seguimos um espaço enorme em 
Xerém, tudo através do Sr. José 
Antônio. Explicou que o PCCTAE 
é um Plano muito bom, mas desde 
o começo tem muitas distorções, 
cada universidade implantou a 
seu modo, a UNIRIO, como ou-
tras universidades ainda possuem 
uma visão arcaica para algumas 
demandas existente no PCCTAE, 
questões que inclusive estarão 
sendo levadas para o Fórum Na-
cional da CIS em Santa Catarina, 
objetivando acabar com os im-
passes e posteriormente trazer ao 
CONSUNI da UNIRIO. Falou que 
poder ter lido o livro antes de todos 
foi muito bom para fazer o prefá-
cio, foi motivo de muito orgulho. 
Disse que o Vice-Reitor não pode 
vir por compromissos assumidos 
e pediu a ela, Sílvia, para falar em 
nome dele que, esteve presente 
no lançamento do livro na PRO-
GEPE. Finalizou dizendo que le-

var o nome da UNIRIO adiante 
é muito bom, um trabalho muito 
legal e positivo. Vai levar exem-
plares do livro para o Fórum da 
CIS e a renda será revertida para o 
setor de Pediatria do HUGG. Wil-
son em sua fala agradeceu a todos 
em nome da ASUNIRIO e exal-
tou a importância dos Técnicos e 
o quanto somos capazes enquanto 
trabalhadores da Educação, ao 
contrário do que vemos na mídia 
que nos coloca como incapazes e 
ineficientes em nossos afazeres. 
Disse que essa obra representa 
uma resistência inclusive a um 
outro regime de trabalho como é o 
caso da CLT trazida pela EBSERH. 
Falou que o Sr. José Antônio com 
seu conhecimento profissional e 
de vida está demonstrando à toda 
UNIRIO que precisamos abrir os 
horizontes e somos capazes de ir-
mos em frente e temos nosso valor. 
Exaltou o trabalho da companheira 
Sílvia na CIS, confirmou a existên-
cia de distorções na implantação 
do PCCTAE nas diversas Institu-
ições de Ensino. Disse que a visão 
da Administração da UNIRIO em 
relação aos servidores técnico-ad-
ministrativos precisa ser horizon-
tal, possibilitando um espaço de 
maior abertura democrática e cres-
cimento para nossa universidade. 
Finalizou agradecendo ao Sr. José 
Antônio pelo grandioso trabalho 
que tem realizado na UNIRIO para 
orgulho de todos nós.

Participantes presentes no lançamento do livro de José Antonio: Representantes PROGEPE, ASUNIRIO e CIS.



7.JULHO/AGOSTO DE 2018 | nO216 

ASUNIRIO REALIZA FESTA AGOSTINA NO HUGG 
No dia 16 de agosto, aconteceu 
nossa primeira festa agostinha no 
pátio do HUGG. Os servidores 
e colaboradores puderam se di-
vertir, confraternizar e rever os 
amigos. A Festa durou de 14h as 
19h e os servidores puderam se 
revezar para participar da festa. 
Enquanto alguns ficavam nos 
setores os demais vinham para a 
festa e os que retornavam ao tra-
balho divulgavam e chamavam 
os demais trabalhadores para 
participarem. A Banda “ProGó” 
animou e levantou a galera em 
ritmo de forró, sendo muito elo-
giada. O buffet também foi farto 
e muito elogiado com 7 barracas 
com caldos, feijão, canjica, sal-
gadinho, cachorro quente, bo-
los, doces, sucos, refrigerantes e 
muito mais. Sheila, coordenadora 
geral da ASUNIRIO, disse que a 
festa foi muito boa, porque aglu-
tinou servidores RJU, Ebserh e 
trabalhadores terceirizados. Nos 
honrou também com sua presen-
ça o Vice-reitor Ricardo Cardoso, 
o diretor do HU Fernando Ferry, 
o Pró-reitor Alcides Wagner, alu-
nos, médicos e demais trabalha-
dores da instituição. Além disso, 
foi uma excelente oportunidade 
de conhecer os novos servidores 
do HU. Perguntado sobre a im-
portância do evento, o coordena-
dor Vagner Miranda disse “que 
este foi o primeiro grande movi-
mento que a ASUNIRIO fez den-
tro do hospital e que consegui-
mos trazer todos os trabalhadores 
do HU”. Exaltou ainda o fato de 
a festa não ter sido limitada aos 
associados. “- A festa foi aberta e 
rotativa, com grande participação 
e ao final, houve grande reconhe-
cimento acompanhado de vastos 
elogios a toda organização”, disse 
o coordenador geral. A Festa foi 
organizada pela coordenadora da 
Pasta Social da ASUNIRIO, Silvia 
Helena, que com muito empenho 
foi uma das grandes responsáveis 

pela realização do evento e pelo 
sucesso do mesmo. Muitos que 
não conheciam a ASUNIRIO e 
alguns que não entendiam muito 
sobre a instituição, procuraram a 
direção manifestando desejo de 
se associar a ASUNIRIO.
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Servidor Rodrigo do HUGG, participou de Audiência 
Pública sobre a Crise dos Hospitais Universitários 

O servidor da UNIRIO, Ro-
drigo Ribeiro, lotado no HUGG, 
foi eleito em assembleia da 
ASUNIRIO para participar da 
Audiência pública sobre a crise 
dos Hospitais Universitários pós 
Lei 12.550/2011 que instituiu a 
Ebserh. O debate foi organizado 
pela Comissão de Legislação Par-
ticipativa, realizada na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, no 
dia 07 de junho de 2018.  Em um 
tom acalorado, o companheiro 
rodrigo defendeu o HUGG, fez 
duras críticas ao presidente da 
EBSERH e desafiou os reitores 
das universiddes a conhecerem  
e discutirem os problemas reais 
porquê passam os HUs. Vale 
acompanhar na integra a fala do 
companheiro Rodrigo:

“Bom dia a todos e a todas, eu 
sou Rodrigo, sou Assistente So-
cial do Hospital Universitário da 
UNIRIO. Primeiro dizer para o 
representante da EBSERH que 
eu sou, não sou apenas um cola-
borador daquele hospital, me 
sinto parte constitutiva como 
trabalhador daquele hospital e 
sendo como a maioria dos pre-
sentes aqui, parte importante da 
minha vida, da nossa saúde, in-
clusive muitos de nós, muitos de 
nós perderam a vida trabalhando 
pelos hospitais. Então, colabora-
dores é um termo que não nos 
define. Isso não é qualquer coisa 
e não é qualquer detalhe. Nós 
somos servidores públicos, re-
presentantes do Estado no lugar 

em que a gente trabalha. Isso im-
plica inclusive, e aí dialogando 
com o trabalhador do TCU, que 
nós podemos colaborar e muito 
com aquele órgão de controle 
porque nós conhecemos o nosso 
hospital, nós conhecemos a uni-
versidade com que trabalhamos. 
Aqui foram apresentados vários 
números, como por exemplo, a 
diminuição de número de tra-
balhadores terceirizados, que não 
é só via fundacional, tem várias 
formas irregulares de contrata-
ção dos hospitais e nós sabemos 
que essa diminuição não significa 
necessariamente a diminuição de 
recursos gastos da universidade e 
do hospital, no hospital universi-
tário.
Lá na UNIRIO, por exemplo, a 
gente diminuiu o número de bol-
sistas, é uma forma de contrata-
ção completamente esdrúxula, 
sem qualquer tipo de segurança 
jurídica, mas, o valor gasto com 
os terceirizados lá aumentou e 
bastante, inclusive a direção de lá 
se congratula dizendo que conse-
guiu contratar a mais médico com 
esse recurso, mas o Ministério 
Público lá fiscalizou e inclusive 
determinou que isso fosse mu-
dado. Agora eu gostaria muito de 
lamentar a fala também do Vice-
Presidente da EBSERH, o fato de 
ele não saber os números e pedir 
para que a gente,  nos reportemos 
ao Portal de Transparência, não 
saber o número de comissionados 
e sobretudo não saber o quanto se 
gasta com esse comissionado é 
comprovar que não tem nenhum 

compromisso com a gestão finan-
ceira dos Hospitais Universitários 
por parte dessa empresa. Isso sig-
nifica dizer também, e aí eles fa-
zem muita utilização, que todo re-
curso utilizado faz parte do fundo 
público, isso não quer dizer muita 
coisa não, embora isso seja muito 
importante pra gente. Parece que 
a EBSERH não tem relação com 
o setor privado, ora, essas caixas 
de equipamentos que chegaram 
no nosso hospital, imediatamente 
antes, porque já tinha um projeto 
da EBSERH, e continuaram che-
gando imediatamente depois e 
continua muitas vezes encaixota-
do, fruto de relação com o mer-
cado, é para comprar produtos do 
mercado, assim, como a indústria 
farmacêutica. Então isso não nos 
convence, o Ministério da Saúde 
já tinha uma compra centralizada, 
a gente poderia muito bem, e aí 
a tristeza da gente poder desco-
nhecer no nosso hospital, na 
discussão fervorosa em relação 
à EBSERH. A gente não queria 
discutir mais EBSERH porque a 
gente sabia que a EBSERH não 
era mais solução pra gente, mas 
a gente queria discutir o HU. Eu 
desafio todos os reitores das uni-
versidades, porque mal conhecem 
de fato os problemas reais com o 
qual nós vivenciamos. E lá nós 
constituímos uma Comissão de 
Diagnóstico, da qual os números 
nos foram negados.
A minha proposta é que essa Câ-
mara, que os representantes do 
Parlamento possam legitimar a 
formação de comissões hoje nas 
universidades, formadas com os 
trabalhadores da universidade 
para que a gente possa, de fato, 
conhecer quais são os dados reais 
da nossa universidade e o que 
precisamos para a universidade, 
para que ela possa garantir a sua 
função pública e social como é o 
que ela deve garantir.”

Imagem da internet.

Grupo Ministério 
da Amizade com-

pleta 15 Anos
Fundado em outubro de 2003, 
o Grupo Ministério da Amizade 
– GMA completa 15 anos de 
existência. Reunindo os três seg-
mentos da comunidade universi-
tária e, também, os terceirizados 
e bolsistas todas as quintas-feiras, 
a partir das 18 horas, no Sindi-
cato dos Fumageiros, à Rua Had-
dok Lobo nº 239 Tijuca - RJ, a 
proposta original de formação 
do grupo de conquistar um espa-
ço para a realização de jogos de 
futebol tanto masculino quanto 
feminino, se desdobrou em um 
importante local de viabilização 
de atividades social, educacional 
e cultural, livres de qualquer tipo 
de preconceito. Vale sublinhar 
que, até então, os servidores da 
UNIRIO jamais tiveram um lugar 
de entretenimento permanente.
Um dos idealizadores do GMA, 
Vagner Miranda afirma que 
aquele espaço procura “lançar 
clarões sobre o verdadeiro sentido 
do que seja cidadania, um valor 
a ser resgatado em meio ao caos 
moral e ético em que vivemos”. 
Continua Vagner: “Os comes e 
bebes servem de estímulo à tro-
ca de idéias que se estende até o 
apagar das luzes”.
Assim sendo, o Grupo Ministé-
rio da Amizade vem procurando 
enaltecer todos os fatos e realiza-
ções relevantes que sejam do real 
interesse de nossa instituição. 
Em função disso, a Professora 
Malvina Tuttman quando reitora 
resolveu inserir a GMA como e-
lemento integrante no Projeto de 
Humanização da Universidade.
Ademais, O GMA, segundo a-
inda Vagner, quer ser entendido 
como um somatório de “sujeitos 
produtores desta página histórica 
que nos seus quinze anos de e-
xistência revelou a capacidade 
que o servidor tem em se organi-
zar em busca de seus objetivos”, 
e dessa forma, contribuir para a 
construção de uma IFES de quali-
dade e respeitada pela sociedade.
Hoje estamos vivendo um mo-
mento novo na HUGG, com a 
entrada dos funcionários da EB-
SERH e contamos com a presen-
ça deles, venham somar-se a um 
grupo que quer ser feliz junto com 
vocês e parabéns e obrigado a to-
dos os componentes do GRUPO 
MINISTÉRIO DA AMIZADE 
pelos seus 15 anos.
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AFASTAMENTO PARCIAL PARA 
MESTRADO E DOUTORADO 

Você sabia que o servidor pode 
solicitar afastamento parcial sem 
a necessidade de compensação 
de horário para realizar curso de 
mestrado e doutorado? Isso com 
base na nota Técnica da Secre-
taria de Gestão Pública nº6197 de 
2015-MP. 
A ASUNIRIO foi até a PROGE-
PE para pedir informações e con-
versou com a chefe da Divisão de 
Acompanhamento Funcional e 
Formação Permanente | DAFFP, 
Tathiana Teixeira, que nos confir-
mou acerca desse entendimento 
normativo e orientou que os ser-
vidores que precisem desse afas-
tamento parcial, Deêm entrada 
com o pedido na secretaria da 
PROGEPE. Junto ao pedido é 
necessário anexar a declaração 
comprovando matrícula na insti-
tuição com data de início e fim 
do curso de mestrado ou douto-
rado. Como ainda não há um for-
mulário específico para o afas-
tamento parcial, O pedido pode 
ser feito via memorando ou por 
um documento de próprio punho 
com especificando o pedido. É 
necessário deixar claro quais serão 
os dias para estudo e os dias para 
o trabalho. Se houver grade de 
horários de aula, este deverá ser 
anexado. Assim, o servidor se a-
fastará nos dias e horários das au-
las. Caso não tenha cronograma 
definido, será necessário um 
relatório de atividades detalha-
do sobre como você irá utilizar 
os dias de afastamento. Se tiver 
assinatura do orientador melhor 
ainda. Por fim, Juntar os docu-
mentos e dar entrada na secretaria 
da PROGEPE. Os afastamentos 
são concedidos anualmente. Se 
for necessário mais de um ano, o 
servidor deverá solicitar a pror-
rogação
Qualquer dúvida, o servidor de-

verá entrar em contato com a 
PROGEPE 2542-5516
Abaixo segue a norma técnica da 
Secretaria de Gestão Pública
Nota Técnica SEI nº 6197/2015-
MP
Disponível em: https://con-
legis .p lanejamento .gov.br /
c o n l e g i s / l e g i s l a c a o / a t o -
N o r m a t i v o D e t a l h e s P u b .
htm?id=11484&tipoUrl=link
Trata-se de Nota Técnica que 
objetiva, à luz dos princípios da 
Supremacia do Interesse Público 
Sobre o Privado, da Razoabi-
lidade, da Economicidade, bem 
como do que vislumbra a Lei nº 
8.112, de 1990, e o Decreto nº 
5.707, de 2006, acerca da política 
de capacitação do servidor públi-
co federal, avaliar o alcance dos 
arts. 96-A e 98 da lei nº 8.112, de 
1990, para responder a consulta 
da Coordenação-Geral de Gestão 
das de Carreiras Transversais – 
CGCAT/SEGEP, a respeito da 
possibilidade de concessão de 
afastamento parcial a servidor, 
para fins de realização de curso 
Pós-Graduação Stricto Sensu no 
País, sem a necessidade de com-
pensação de horário, quando a 
participação no curso não puder 
ocorrer simultaneamente ao e-
xercício da jornada, mas também 
não justificar o afastamento inte-
gral.
Tem esta Secretaria de Gestão 
Pública, órgão central do Sistema 
de Pessoal Civil da Administra-
ção Federal – SIPEC, no uso de 
suas competências normativa, de 
propositor de políticas públicas 
em matéria de gestão de pessoas, 
e interpretativa da legislação de 
pessoal, pela possibilidade de 
afastamento parcial do servidor 
para participação em Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu 
no País, previsto no art. 96-A da 
Lei nº 8.112, de 1990.

Segundo a SGP, o servidor pode solicitar afastamento parcial sem 
necessidade de compensação de horário para participação em 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País

CONVOCAÇÃO

01. INFORMES;
02. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL (DEFINIÇÃO 
DE DATA, DURAÇÃO, LOCAIS DE VOTAÇÃO E FORMAÇÃO DA 
COMISSÃO ELEITORAL);
03. ANÁLISE DE CONJUNTURA;
04. ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA PLENÁRIA NACIONAL DA FA-
SUBRA EM BRASÍLIA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2018;
05. ENCAMINHAMENTOS.

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2018 (QUARTA-FEIRA)

HORÁRIO:   10h00MIN                   (1ª CONVOCAÇÃO) 
           10h30MIN.                  (2ª CONVOCAÇÃO)

LOCAL: AUDITÓRIO VERA JANACÓPULOS. AV. PASTEUR 
Nº296,  URCA-RJ. (PRÉDIO DA ESCOLA DE NUTRIÇÃO).

 

A DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO (UNIRIO) CONVOCA SEUS ASSOCIADOS À PARTICIPA-
REM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PARA DELIBERAR 

SOBRE A SEGUINTE PAUTA:

NOVO CONVÊNIO DÁ DESCONTO NA 
DROGA RAIA 

Agora o servidor associado da UNIRIO já pode obter desconto na 
rede de Drogarias DROGA RAIA / DROGASIL, que garantem um 
desconto mínimo de 15% para medicamentos tarjados e genéricos.
Para isso, basta que o associado apresente no balcão sua carteirinha 
“UNIVERS”, que já pode ser retirada na SEDE da ASUNIRIO na Av. 
Pasteur, 296. Além disso o associado também poderá baixar o cartão 
virtual no celular para solicitar o desconto. Para maiores esclareci-
mentos, entrar em contato no telefone da ASUNIRIO, (21)2541-0924. 



10. JULHO/AGOSTO DE 2018 | nO216 

IX Seminário dos Motoristas Federais das IFES 

O IX Seminário dos Motoris-
tas Federais das IFES se iniciou 
às 09h00min do dia 28 de junho 
de 2018 no Auditório Luiz Pom-
peu, da Faculdade de Educação 
– UFMG em Belo Horizonte - 
MG. Depois de tocados o Hino 
Nacional e o Hino dos Motoristas 
do Brasil foram dados à palavra 
aos representantes da Coorde-
nação Nacional dos Motoristas, 
Senhores Antônio Clécio da UFC 
e Everton Silva da UFSM, da 
FASUBRA o Senhor Luizão da 
UFBA e da CUT, Senhor Jairo. 
Presidindo a Mesa a Coordena-
dora Geral do SINDIFES, a Se-
nhora Neide Dantas. Em seguida 
foi montada a mesa que tratou de 
Conjuntura Política, composta 
por Fernando Maranhão, Cris-
tina Del Papa e Jairo. Presidindo 
a Mesa a Senhora Cristina Del 
Papa. Presidindo a terceira mesa 
o Senhor Sidney Rodrigues, 
Motorista Oficial pela UNIRIO. 
A palestra tratou do tema: A 
Carreira dos TAE: História, im-
portância e novos desafios. Mi-
nistrada pelo palestrante Arthur 
Schundler Valle. Foi apresentado 
também o palestrante Senhor 
Fernando Ferreira Duarte, Téc-
nico do DIEESE, que apresentou 
o tema “A Terceirização e seus 
Impactos”. Finalizando tivemos 

a palestra sobre “Táxi-Gov” – O 
que significa e quais as impli-
cações da Portaria do Governo 
Federal que entrará em vigor nas 
instituições. Ministrante Senhor 
Altair Damásio, Diretor do DLO, 
TAE da UFMG. No dia 29 de 
junho foi dado início ao segun-
do dia de debates, presidindo a 
mesa o Motorista Oficial Rogério 
da UFC, palestra “Qualidade de 
Vida” com o palestrante Profes-
sor Dirceu Wagner Carvalho de 
Souza, Presidente da Diretoria 
Executiva da CASU/UFMG. 
Também a palestra “Preparação 
para a aposentadoria”, palestrante 
Senhora Priscila Vasconcelos, 
Assistente Social do SINDIFES. 
Na parte da tarde, presidida pelo 
Motorista Oficial, Senhor Waldir 
da UFMG, tivemos 03 (três) pa-
lestras muito disputada. Tratando 
do tema: “Atualização de Legis-
lação de Trânsito” – com o repre-
sentante da Polícia Rodoviária 
Federal e do SEST/SENAT que 
brilhantemente levaram a pales-
tra a um nível nunca visto antes. 
A interação entre os participantes 
presentes e os palestrantes, que 
sofreram um bombardeamento 
de perguntas, seguido do brilhan-
tismo e extrema paciência dos 
palestrantes  em oferecerem 
respostas claras e objetivas foi o 

ponto máximo deste encontro. Na 
sequência mais uma palestra ex-
cepcional ministrada pelo Advo-
gado Senhor José Carlos Cunha 
Muniz Filho, Assessor Jurídico 
especializado em sindicatos de 
servidores públicos (Brasília/
DF). Palestra extremamente dis-
putada e muito esclarecedora. 
O palestrante demonstrou estar 
muito bem preparado para o de-
bate e trouxe esclarecimentos es-
pecíficos para a carreira dos Mo-
toristas Oficiais. Já é a segunda 
vez que recebemos o digníssimo 
palestrante e espero tê-lo mais 
vezes em nossos encontros, pois 
sua desenvoltura em responder 
as dúvidas dos motoristas foi 
gratificante. Por fim, no dia 30 de 
junho tivemos nossa Plenária Fi-
nal. Tratamos de todos os assun-
tos que nos aflige no dia-a-dia do 
Motorista Oficial nas instituições 
de ensino desse nosso brasilzão. 
Tratamos desde as lutas da classe 
trabalhadora em apoio à FASU-
BRA, FONASEFE e CUT, até os 
tópicos estritos aos cargos de Mo-
torista e Motorista Oficial. Tira-
mos propostas contra a terceiriza-
ção dos HEs e HUs (EBSERH), 
dos transportes da instituições 
de ensino (TaxiGov), etc. Lutas 
pela volta dos concursos públicos 
e racionalização (passagem para 

a categoria, as documentações 
produzidas pelos encontros dos 
motoristas e pelos entes sindicais 
de base, bem como, centralizar as 
ferramentas de mídia que tragam 
e divulguem as informações sobre 
os Motoristas Oficiais das IPE’s 
(IFES, CEFET’s e IF’s, etc). Foi 
decidida também a mudança do 
nome de nossos seminários que 
deixa de ser “Seminário Nacional 
dos Motoristas Oficiais Federais 
das IFES, CEFETs e IFs” e passa 
a ser “Encontro Nacional dos Mo-
toristas Oficiais das IPEs (IFES, 
CEFETs, IFs, etc)”. A Plenária 
Final foi encerrada às 14:00h e 
foram aprovados o nosso plano 
de luta que foi denominada como 
“Resolução do IX Seminário Na-
cional de Motoristas Oficiais das 
IFES, CEFET’s e IF’s”. Docu-
mentos gerados no seminário em 
epígrafe:  Resoluções do IX 
Seminário Nacional de Motoris-
tas Oficiais das IFES, CEFET’s 
e IF’s;  Regimento Geral dos En-
contros Nacionais dos Motoristas 
Oficiais das IPEs (IFES, CEFETs, 
IFs, etc);  Informativo Sobre a 
Reunião Realizada na UFMG So-
bre o Modal “Táxigov”.

Belo Horizonte, 30 de Junho de 
2018.

Representantes da Coordenação Nacional dos Motoristas.
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Álcool e outras Drogas- AD
De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), droga 
é qualquer substância capaz de 
modificar a função dos organis-
mos vivos, resultando em mu-
danças fisiológicas ou de com-
portamento. Aquelas que agem 
no sistema nervoso central (SNC) 
são chamadas ‘substâncias psi-
coativas’; 
As substâncias psicoativas que 
aceleram o funcionamento do 
SNC, promovendo aumento da 
vigília, fazendo com que o usuário 
fique “ligado”, cheio de energia, 
em estado de alerta exagerado ou 
de euforia , são denominadas ‘es-
timulantes’, Ex.: cocaína, crack, 
anfetaminas, nicotina (tabaco) e 
cafeína (café); 
As ‘depressoras’ são as que tor-
nam mais lento o funcionamento 
do SNC, Ex.: álcool em alta dosa-
gem, medicamentos ansiolíticos 
ou hipnóticos (para dormir), sol-
ventes e inalantes (cola de sapa-
teiro, tiner, aguarrás);
Já as que provocam alterações 
qualitativas e alteram a percepção 
, provocando delírios e alucina-
ções são classificadas como ‘per-
turbadoras’ ou psicodélicas. Ex.: 
maconha, LSD (dietilamida do 
ácido lisérgico) e ectasy (metile-
nodioximetanfetamia);
Ressaltamos que o álcool é con-
siderado uma droga ‘bifásica’, 
pois é estimulante em baixa 
dosagem (até 2 doses-padrão) e 
depressora em altas doses. Sua 
produção é obtida através da fer-
mentação (vinho, cerveja, chope) 
ou da destilação de vegetais 
(cachaça, uísque, conhaque). 
Algumas substâncias psicoati-
vas agem num circuito cerebral 
denominado ‘sistema de recom-
pensa cerebral’ e podem provocar 
intensa sensação de prazer. 
As drogas também podem ser 
consideradas lícitas ou ilícitas 

(permitidas ou proibidas), de 
acordo com a cultura e o sistema 
legal. Recentemente no Brasil 
foi liberado através da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) o canabidiol (tetrahi-
drocannabinol) que é uma sub-

stancia encontrada na maconha 
e que segundo os estudos cientí-
ficos, tem utilidade médica para 
diversas doenças, entre elas, neu-
rológica. 
As drogas mais conhecidas são 
álcool, tabaco (nicotina), cafeína, 
morfina, anfetamina, benzodi-
azepínicos, cocaína e maconha. 
O crack é uma forma  diferente 
de introdução da cocaína no or-
ganismo. É uma droga obtida de 
pasta de cocaína, bicarbonato de 
sódio e água. Por ser produzida 
de forma clandestina, pode con-
ter substancias toxicas como cal, 
querosene, gasolina, acetona e 
soda cáustica. Os efeitos dessa 
droga são devastadores, podendo 

levar a morte.
Depois do álcool e do tabaco 
(cigarro, nicotina), os benzodi-
azepínicos, (ansiolíticos ou tran-
quilizantes) vendidos mediante 
prescrição médica - são as drogas 
que mais causam dependência. 

As drogas ou medicamentos 
psiquiátricos, portanto, também 
fazem parte desse circuito. Seu 
uso demanda acompanhamento 
médico e psicológico   criterioso, 
ou seja, o uso não medicinal de 
medicamentos sob prescrição 
inadequada estão se tornando 
grande problema para saúde 
pública em escala global.
Pesquisas diversas realizadas em 
diversos países demonstraram 
o insucesso de políticas repres-
sivas (por exemplo, “Guerra às 
Drogas”, “Tolerância Zero”, “in-
ternação compulsória” etc.) e a 
eficácia de modelos de atenção 
baseados na estratégia de redução 
de danos.

Do ponto de vista da Saúde Públi-
ca, a questão das drogas é muito 
ampla e multifatorial: envolvem 
políticas públicas de Saúde, Pre-
vidência e Assistência Social, Edu-
cação, Lazer, Transporte, Cultura, 
Esportes - e não pode, portanto, 
ser limitada à esfera da Segurança 
ou à ação policial.
Se você (ou algum amigo ou fa-
miliar) percebe que a relação com 
o álcool ou quaisquer outras sub-
stâncias psicoativas, lícitas ou il-
ícitas, se tornou um problema na 
vida, busque ajuda (apoio técnico 
qualificado). 
Muitas vezes, o medo de ser es-
tigmatizado, discriminado ou 
de sofrer represália no local de 
trabalho faz com que o servidor 
evite buscar auxílio no serviço 
de referência de sua instituição. 
Contudo, é importante enfatizar 
que é dever da instituição pública 
cuidar da saúde de seus trabal-
hadores e direito dos servidores 
receber cuidado. 
Na UNIRIO, você pode contar 
com o Setor de Atenção à Saúde 
do Trabalhador, situado na Av. 
Presidente Vargas, 446/ 21º andar 
– centro, tel.:2223-1743 
No SAST, uma equipe interdis-
ciplinar de técnicos de referên-
cia oferece acolhimento, escuta 
qualificada, atenção e encamin-
hamento - com discrição, garan-
tia de sigilo e promoção da digni-
dade humana.

Texto Elaborado por:
Francisco Carlos Mesquita- 
Psicólogo, lotado na PROGEPE/
SAST
Alexandre M. Teixeira Carvalho-
Psicólogo/Professor, lotado na 
Saúde Coletiva).
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Gabarito PENSAMENTO
“Aquele que pen-
sa positivo vê o 
invisível, sente 
o intangível e 
alcança  o im-

possível.” 
(Autor desconhecido)

Exercitando a cuca
CAÇA PALAVRAS
Encontre as palavras: SEIO, GIGANTE, LÍMPIDO, BRAÇO, PÁ-
TRIA, TERRA, CÉU, FILHOS, AMADA, MÃE, MIL, CRUZEIRO, BRA-
SIL, RETUMBANTE, SALVE.

Pão de queijo de liquidificador
INGREDIENTES:

½ copo (use o de requeijão para medir) de óleo
1 copo de leite
2 ovos
1 copo de polvilho doce
1 copo de polvilho azedo
2 colheres (sopa) de queijo ralado
1 colher (chá) rasa de sal
Margarina para untar

MODO DE PREPARO:

1- Bata os ingredientes no liquidificador, começando pelos líquidos, 
até homogeneizar.

2-Distribua em forminhas de empada untadas com margarina, sem 
encher completamente, e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) 
por cerca de 30 minutos ou até dourarem.por cerca de 30 minutos ou 
até dourarem.

passatempo tirado de https://rachacuca.com.br

Coordenação Geral: Wilson Ferreira 
Mendes., Sheila Maria Custodia Ar-
tur Bernardes e Vagner Miranda Viei-
ra da Cunha.
Coordenação de Educação: Ricardo 
Almeida Rocha e Edilan Fialho dos 
Santos.
Coordenação de Administração e 
Finanças: Francisco Daniel da Silva 
Monteiro e Louyze Martins Gomes.
Coordenação de Políticas Sindicais e 
Comunicação: Celio de Gois Serafim. 
Coordenação de Políticas Sociais, 

Culturais, Esporte e Lazer: Silvia He-
lena da Silva Figueira e Josimar Coe-
lho Rodrigues.
Coordenação Jurídica e Relações de 
Trabalho: Benedito Cunha Machado.
Coordenação de Assuntos de Apo-
sentadoria e Pensão: João Bosco 
de Souza e Antonio Luiz Mendonça 
Correia.
Coordenação de Raça, Gênero e Et-
nia: Jorge Luiz Tavares e Jurucei Bar-
bosa da Silva.
Coordenadores Suplentes: Luiz Car-

los Silva Rigueira.
Conselho Fiscal: Eloi Barbosa, Silvia 
Freitas dos Santos e Milton Hernani 
Pessanha Pereira da Silva. 
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
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10h às 16h.
Diagramação: Aline Chrispim.
Impressão: News Technology Gráfi-
ca Editora Ltda.
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de responsabilidade da Diretoria
Executiva da ASUNIRIO.
Filiada à FASUBRA Sindical.


