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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) JUNHO de 2016
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA

CAIXA GERAL
RECEITAS E OUTROS RECEbIMENTOS
banco do brasil S.A - Conta Corrente

Assessoria Jurídica Escr boechat mai 2.500,00 Contrib Líq. Associados Folha JUNHO 37.114,63
Folha de Pagamento (líquido) Funcionário mai 215,30 AC CNPJ 34023077/0001-07 23.920,67

Folha de Pagamento Autônomos mai 3.461,12 HUGG CNPJ 34023077/0002-80 13.147,51

GPS/INSS Autônomos mai 1.200,12 UFF CNPJ 28523215/0001-06 46,45

GFIT/FGTS Guias recolh. mai 144,12

SINTESI - Mens.  Sindical funcionário mai 13,51

DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed mai 22,52

Material de Consumo Expediente jun 280,78 MOVIMENTAçÕES CONTAS bANCÁRIAS
Correios – Envio jornal aos aposent/pension. “Informe ASUNIRIO” A1 103,27

Impressão de jornal "Informe ASUNIRIO" Ed.202 0,00

Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib 729,95 Conta de Aplicação - bb Renda Fixa DI 500

TIM-celulares conta de celulares mai 1412,78 Saldo do mês anterior 146.024,41

Aluguel quadra esportiva quadra mai 400,00 Transferência de c/corrente p/aplicação 0,00

Locação de conteiner mensal v-28/5 425,55 Rendimentos  anteriores   -               junho         0,00

Assinatura mensal de jornal O GLObO 0,00 Rendimentos do mês 1596,65

Manut. mensal Informática mensal 0,00 Estorno de resgate mês anterior 0,00

Alimentação e Lanche Expediente.Adm. Div. 253,94 Resgates p/cobrir Conta Corrente 0,00

FASUbRA          mensalidades mai 1.855,73 IRPJ retido p/bb S/A - aplic  de OUTUbRO 0,00

Vale transporte(ref a 7 d/úteis) Funcionário jun 501,60 Total da conta de Aplicação 147.621,06
Auxilio Alimentação Funcionário jun 372,90

Repasse de Contrib. de Entidades para 2 coord. jun 5.665,70 CONTA CORRENTE

Chaveiro Serviço jun 61,00 Saldo do mês anterior 13.351,43

Hospedagem 2 Representantes brasília 15 a 21/6 1.360,00 Valores recebidos na conta 37.114,63

Hospedagem 1 Representante Goiânia 8 a 12/6 220,00 Tar banc.deb.diretam.-bb 0,00

Viagem (Passagens) 2 Representantes brasília (ida/volta) 15 a 21/6 753,10 Tar banc.deb.diretam.-bb -85,55

Viagem (Passagens) 1 Representantes Goiânia (ida/volta) 8 a 12/6 546,42 Transf.bco p/Caixa Geral -29.970,84

Diarias para Viagens 18 Diárias jun 3.060,00 Transf.Cta Corrente.p/aplic bb 0,00

LOCAWEb Hosped pág internet jun 178,80 Ressarcimento de despesas -depositos 0,00

benfeit. Imóvel  de Terceiros Serv.Coz/Copa jun 1.143,39 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros  -387,92

Inscrição Evento-2 participantes brasília 16 a 18/6 120,00 cheque não compensado 0,00

Inscrição Evento-1 participantes Goiânia 9 a 12/6 130,00 Cheque mês anterior compensado 0,00

AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria),  >>>>> 2.520,00 Devolução de despesas realizadas 0,00

Coord.  |   Coordenações           26 -  plantões   Resgate de aplicação para c/corrente 0,00

(TRÊS)  | Coord Geral (04 x R$ 70,00) 280,00 Contribuição de associados-depositos 0,00

(DOIS)   | Coord Adm Finanças (09 x R$ 70,00) 630,00 Outros Recebimentos 6.100,00

(DOIS)   | Coord Jurídica (03 x R$ 70,00) 210,00 Saldo Conta Corrente-bb 26.130,75

(DOIS)   | Coord.Pol. Sindicais (03 x R$ 70,00) 210,00

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

(DOIS)   | Coord. Educação (00 x R$ 70,00) 00,00 Invest. Anterior bens Móveis 61.609,00

(DOIS)   | Coord. Gênero Raça (00 x R$ 70,00) 0,00 bens adquiridos no mês 0,00

(DOIS)   | Coord Social (01 x R$ 70,00) 70,00 benfeitorias imóv de terceiros 1.143,39

(três)     |   Cons. Fiscal (00 x R$ 70,00) 0,00 Saldo 62.752,39

TOTAL 28.951,60

MOVIMENTAçãO DOS RECURSOS DO CAIXA SALDOS FINANCEIROS
Saldo do mês anterior  (caixa Geral 2.972,24 bancos C/Corrente - bco do brasil S/A ...... 26.130,75

banco do brasil S.A. 29.970,84 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-bb 147.621,06

Subtotal 32.943,08 Dinheiro em poder da Tesouraria 3.991,48

Total das despesas pagas p/Caixa Geral -28.951,60

Saldo do Caixa Geral 3.991,48 Total de recursos disponíveis R$ 177.743,29
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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 Ma-
riani 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 Nas-
cimento

10- Margarida Sales do Carmo

11- Maria Antônia Campos

12- Nair de Almeida Torres

13- Neuza Maria Soares Sorentino

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 Pinto

23- Wania Carla Dias de Freitas

Processo 0022240-87.1995.4. 
02.5 101: Sendo expedido os 
ofícios requisitórios para orça-
mento da Universidade.

Processo 0009403-29.1997.4. 
02.5 101 Com juiz para despa-
cho sobre pedido de habilitação 
de herdeiros e liberação do cré-
dito dos restantes.

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 Gonçalves

4- Dino Faria

5- Edith Dutra Weck

6- José Luiz Figueiredo

7- Magdalena da Silveira Louren-
ço

8- Nadir Nunes dos Santos Silva

9- Pulcherio de Calazans

10- Sandra Maria Silvino Mondai-
ni

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. 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. 

Coordenação 
Jurídica

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

Segue abaixo, relação de associa-
dos que entraram com execução 
individual do processo:    (infor-
mações detalhadas no site da asu-
nirio, www.asunirio.org.br)
Abigail Felisberta X. de b. baptista

Adriano Gonçalves Alves

Aline Doria Sobral Vieira

Ana Cristina Rodrigues

Andrea de Lima Rosa Couto

Carmem Lucia Pinto Silveira

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

O Informe Asunirio mudou de 
formato. Desde a reformulação 
gráfica sofrida pelo jornal em 
agosto de 2015 que muitos servi-
dores vinham reclamando do for-
mato standart do jornal.

Com as mudanças ocorridas 
na direção do sindicato no último 
mês, decidimos retornar ao for-
mato tablóide.

O novo formato é uma tendên-
cia internacional nos modelos de 
jornal e é mais fácil de manusear 

e ler.
Também consolidamos algu-

mas mudanças na linha editorial 
que já haviamos iniciado no nú-
mero 203.

Esperamos que o associado 
goste das novidades. Mas ape-
sar de retornarmos ao formato 
antigo, mantivemos o padrão co-
lorido que – sem dúvida – repre-
sentou uma grande evolução na 
história do jornal.

Jornal 
de cara nova
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Nota da FASUbRA em 
apoio ao SINTUFF

No final de semana do sábado, dia 
02 de julho de 2016, policiais fe-
derais, três oficiais de justiça e a 
polícia militar cumpriram ordem 
de despejo da sede do SINTUFF 
(Sindicato dos Trabalhadores da 
Universidade Federal Fluminen-
se) dentro daquela universidade 
federal, em flagrante desrespeito a 
uma entidade sindical. Esse ocor-
rido remonta à prática dos tempos 
da Ditadura Militar, que invadia e 

vandalizava as organizações que 
se opunham ao regime. Tal ação é 
inaceitável e a FASUBRA lamenta 
e repudia profundamente o despe-
jo do SINTUFF de sua sede, con-
quistada e utilizada pela categoria 
há 34 anos.

Esta ação, empreendida pelo 
reitor da Universidade Federal 
Fluminense, alegando cumprir 
ordem da procuradoria da insti-
tuição, é denunciada e conside-

rada como uma prática antisindi-
cal, uma vez que ela é truculenta 
e afeta os direitos de toda uma 
Categoria de trabalhadoras e tra-
balhadores da UFF, da base do 
SINTUFF.

Reivindicamos a necessária 
abertura de diálogo por parte do 
reitor, que tem se mostrado irre-
dutível nas tentativas de nego-
ciação por parte da representação 
dos trabalhadores/as. Lembramos 

que esta ação por parte do poder 
público é totalmente despropor-
cional e se configura como um 
claro ataque ao SINTUFF, à li-
berdade de organização sindical e 
ao movimento sindical, uma vez 
que o mesmo não toma tais medi-
das punitivas contra as empresas 
e as fundações de apoio de direito 
privado, bem como as empresas 
terceirizadas que ocupam os es-
paços públicos e atuam de forma 
irregular dentro das universida-
des, ferindo sua autonomia e o 
seu caráter público, previsto pela 
Constituição Federal.

A FASUBRA e todo o movi-
mento sindical não se furtarão de 
realizar ampla campanha em soli-
dariedade e defesa do SINTUFF e 
das trabalhadoras e trabalhadores 
da UFF. Neste sentido, a Federa-
ção atuará em favor da Categoria 
representada pelo SINTUFF em 
todas as instâncias, buscando es-
tabelecer o direito dos trabalha-
dores/as. Assim, a FASUBRA, 
ao mesmo tempo em que repudia 
veemente tais ações e práticas, por 
serem absurdas e antisindicais, 
demonstra sua disposição para o 
diálogo, solicitando a reabertura 
do mesmo pela administração da 
UFF, e imediata reintegração da 
sede do SINTUFF.

Brasília, 5 de Julho de 2016

Polícia Militar invadiu sede do SINTUFF com ordem de despejo da reitoria. Técnicos administrativos pedem FORA SIDNEY..

Ponto Facultativo nos Jogos Olimpicos
Direção da Asunirio se Reúne com Reitor da unirio

Após reunião realizada no dia 08 
de julho de 2016, às 12h30min, no 
Gabinete do Reitor, onde estavam 
presentes o Reitor, prof. Jutuca, o 
Chefe de Gabinete, Roberto Vi-
ana e os Coordenadores Gerais 
da ASUNIRIO, Wilson e Oscar, 

onde foi debatido os riscos que  
servidores e alunos estariam exp-
ostos no período dos jogos olim-
picos no Rio de Janeiro. A Re-
itoria tornou público documento 
dando ponto facultativo nos dias 
5,18 e 22 de agosto. Outro ponto 

debatido foi o aperfeiçoamento 
da Ordem de Serviço sobre assé-
dio moral, matéria esta que o che-
fe de gabinete já começou a tratar 
com a direção da ASUNIRIO.
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Ato na Candelária pela educa-
ção conta com  a  presença da 

ASUnirio

A ASUNIRIO participou da 
marcha no dia 06 de julho de 
2016, no centro do Rio de ja-
neiro contra o Ajuste Fiscal do 
governo Dilma/Temer que re-
tira direitos dos trabalhadores,  
são mais de 55 Projetos, dentre 
eles podemos citar o Projeto de 
Lei Complementar – PLC  nº 
257/2016, Projeto de Emenda 
Constitucional – PEC 241/2016 
e Reforma da Previdência.
A participação das entidades do 
serviço público Estadual e Fe-
deral demonstrou toda a insatis-

fação da população por meio de 
palavras de ordem e faixas como 
“fora Temer” e contra os Projetos 
de Leis prejudiciais ao serviço 
público e a população em geral.
A marcha contou com a presen-
ça de aproximadamente 20 mil 
pessoas, dentre elas a dos pro-
fessores e alunos da rede mu-
nicipal, estadual e federal, téc-
nico-administrativos, docentes 
e discentes das universidades 
federais e servidores da saúde.
Na avaliação da Direção da 
ASUNIRIO a sociedade tem 

que ir às ruas contra os Projetos 
“bomba”, que Infelizmente, têm 
grande possibilidade de serem 
aprovados pelos parlamentares 
conservadores no Congresso 
Nacional, dando total apoio às 
medidas do ajuste fiscal de Te-
mer, como a PEC 241/16 que de-
fine teto para despesas da União 
e estados, congelamento dos in-
vestimentos em políticas públi-
cas e despesas com pessoal (con-
cursos e reajustes de salários). 
A responsabilidade do estado 
seria apenas com o pagamento 

da dívida pública, sem previ-
são de reajuste para o funciona-
lismo público durante20 anos.
Além de tudo isso, a Saúde e 
Educação ficaram prejudicadas 
com a Desvinculação de Recei-
tas da União – DRU, retirando 
a obrigatoriedade do governo de 
destinar parte das receitas dos 
impostos e contribuições para 
a educação e saúde, trazendo 
grande prejuízo à população.

Após Ato na Reitoria,  os diretores da ASUNIRIO partiram para  passeata  contra Ajuste Fiscal, que seguiu em caminhada até a Central do brasil. .
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Encontro Nacional dos 
Motoristas Oficiais das 

IFES, CEFETs e IFs
A reunião com a Comissão 

Nacional dos Motoristas Ofi-
ciais das Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES), Cen-
tros Federais de Educação Tec-
nológica (CEFET) e Institutos 
Federais(IFs) e com a FASUBRA 
Sindical, aconteceu nos dias 06 e 
07 de julho deste exercício, em 
Brasília, e um dos destaques nesta 
reunião foi a aprovação do Regi-
mento dos Seminários dos Moto-
ristas  Oficiais Federais das IFES 
e CEFETS pela comissão em epí-
grafe, regimento este ao qual fui 
encarregado de elaborar. Estavam 
presentes os representantes da 
FASUBRA e do SINTET-UFU. 
A reunião se deu na mais comple-
ta tranquilidade. Foram revistos 
e atualizados todos os artigos do 
nosso regimento sendo, ao final, 
aprovado por unanimidade.

Ainda no primeiro dia, entre 
as reuniões realizadas, tivemos 
o prazer de participar do ato em 
protesto sobre o descaso e aban-
dono que vem ocorrendo na área 
da saúde nacional, onde todos da 
Comissão Nacional dos Motoris-
tas Oficiais Federais participaram 

desde a concentração no Capitó-
lio de Brasília até o final da ca-
minhada no Congresso Nacional.

No segundo dia, passamos a 
análise das propostas tiradas em 
plenária durante o seminário, se-
parando o que era atribuição da 
FASUBRA e das bases sindicais, 
discutimos as alterações em Lei 
para adequar a legislação vigen-
te à atual demanda das atividades 
executadas pela classe a nível 
nacional onde ficamos compro-
metidos de elaborar, junto com a 
Coordenadora de Assuntos Jurí-
dicos da FASUBRA, senhora Fá-
tima da SINTIFES-GO.

Ficou decidido que a periodi-
cidade das reuniões FASUBRA 
X Comissão será bimestral, tendo 
sido a próxima reunião marcada 
para os dias 03 a 05 de setembro 
de 2016 onde no dia 05 acontece-
rá audiência pública com o Sena-
dor Paim, tratando de item de rei-
vindicação de nossa classe quanto 
ao “Risco de Vida”, sendo prime 
o comparecimento da Comissão 
para inserção destes direitos à 
classe dos motoristas oficiais.

SERVIDORA ALESSANDRA SAGRA-SE DOUTORA 

E PRETENDE IMPLANTAR NOVO NÚCLEO PARA 

ASSUNTOS PEDAGÓGICOS

A Servidora Alessandra Victor 
do Nascimento Rosa,do quadro 
de Tecnicos-administrativos for-
mada em Pedagogia pela UFRJ 
no ano de 2005, e mestre em edu-
cação desde 2011 pela UNIRIO 
tornou-se doutora no mês abril 
deste ano pela PUC-Rio. Seu 
doutorado foi na linha de pesqui-
sa, Trabalho Docente, Currículo, 
Aprendizagem e Práticas Pedagó-

gicas. Atualmente lotada na deca-
nia do CCET como Técnica em 
Assuntos Educacionais, Alessan-
dra diz que pretende, para os pró-
ximos anos, implantar no centro 
em que trabalha, o Núcleo de As-
suntos Pedagógicos e implemen-
tar  projetos de acompanhamento 
discentes, extensão e pesquisa. 
A criação do NAP/CCET tem 
apoio dos diretores das escolas de 
Informática,Matemática e de En-
genharia de Produção, bem como 
do decano do centro.  Alessandra 
ressalta que esse apoio é impor-
tante, já que para ela, os Técni-
cos em Assuntos Educacionais na 
UNIRIO ainda não possuem uma 
identidade profissional. Nesse 
bojo, espera que este núcleo sirva 
de estímulo para a criação de ou-
tros NAPs nos demais centros da 
instituição.

Jorjão é eleito para coordenação de 
raça, gênero e etnia da ASUNIRIO 

Em assembleia dos Técnico-Ad-
ministrativos realizada no Au-
ditório Tercio Pacitti no Centro 
de Ciências Exatas e Tecnolo-
gia no dia 19 de julho de 2016, 
JORGE TELES (Jorjão) foi 
eleito por unanimidade dos pre-
sentes para assumir a Coorde-
nação de Raça, Gênero e Etnia.
O retorno à direção da  ASUNIRIO, 
segundo Jorjão, se deve princi-
palmente pela difícil conjuntura 
que teremos que enfrentar pelos 
diversos projetos de leis que re-
tiram direitos dos trabalhadores 

bem como contribuir com os 
demais colegas na direção na 
tarefa de representar a categoria.
Disse ainda que, o seu retorno 
após um tempo afastado foi im-
portante, apesar de não deixar 
de atuar nas questões de inter-
esse da categoria, teve um tempo 
para se dedicar a outras coisas. 
Além de Jorjão, o companheiro 
Jurucei Barbosa (JURU), tam-
bém foi eleito como suplente 
completando o quadro de co-
ordenadores da ASUNIRIO.
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Eleição pra CIS 
2016-2019

PELA 1a VEZ CONTA COM SISTEMA ELETRÔNICO

Lançado no dia 11 de julho, o 
edital que regulamenta o proces-
so eleitoral de representação dos 
Servidores Técnico-Administrati-
vos em Educação para compor a 
Comissão Interna de Supervisão 
da Carreira (CIS), pela primeira 
vez, contou com sistema de vo-
tação via web. Por meio de seu 
cpf e senha, fornecido pelo por-
tal de identificação da unirio, os 
eleitores têm acesso a plataforma 
de eleição podendo votar em até 
tres candidatos.  Os candidatos 
são servidores pertencentes ao 
quadro de pessoal da UNIRIO, 
optantes do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação (PCCTAE), insti-
tuídos pela Lei no 11.091/2005 
e não ocupantes de funções co-
missionadas ou gratificadas. As 
eleições foram programadas para 
acontecerem nos dias 28, 29, 30 
e 31 de julho e 1 e 2 de agosto do 
ano de 2016 no portal de eleição 

da UNIRIO, sendo que nos dias 1 
e 2 de agosto também foi previsto 
votação presencial nos campus da 
Reitoria e HUGG.

As Comissões Internas de Su-
pervisão do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação foram criadas, em 
caráter permanente, no âmbito 
das Instituições Federais de Ensi-
no por meio da Lei nº 11091, de 
12 de Janeiro de 2005. O objetivo 
é acompanhar, orientar, fiscali-
zar e avaliar a implementação do 
plano de carreira dos servidores e 
propor à Comissão Nacional de 
Supervisão alterações necessárias 
ao seu aprimoramento. Compos-
tas por representantes técnico-
-administrativos eleitos para um 
mandato de três anos, as comis-
sões internas de supervisão (CIS) 
têm suas atribuições previstas 
pela Portaria Ministerial do Mi-
nistério da Educação nº 2.519.

Foto da internet.

A Divisão de Administração de 
Pessoal (DAP) informa que o 
novo formulário de concessão 
e prorrogação de licença-pater-
nidade pode ser acessado e im-
presso através do site da PRO-
GEPE no endereço eletrônico 
http://www.unirio.br/progepe/
PRORROGACAODALICE-
NAPATERNIDADE.docm/view

A licença-paternidade de 5 dias 
agora pode ser prorrogada por 
mais 15 dias. “A prorrogação 

PROGEPE disponibiliza novo for-
mulário de concessão e prorroga-

ção de licença paternidade
da licença-paternidade será con-
cedida ao servidor público que 
requeira o benefício no prazo de 
dois dias úteis após o nascimen-
to ou a adoção e terá duração de 
quinze dias, além dos cinco dias 
concedidos pelo art. 208 da Lei nº 
8.112, de 1990”, de acordo com  o 
art. 2º do Decreto nº 8.737/2016. 
Ainda conforme o § 1º  do art. 2 
º do Decreto 8.737: “A prorroga-
ção se iniciará no dia subsequente 
ao término da licença de que trata 
o art. 208 da Lei nº 8.112/1990”.  
Para a concessão e prorrogação 
da licença é necessário anexar 
a cópia da Certidão de Nasci-
mento da criança e entregar o 
formulário com as informações 
na Recepção da PROGEPE (Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas).

Mais informações podem ser 
obtidas na Divisão de Adminis-
tração de Pessoal (DAP) através 
do telefone: (21) 2542-4030 ou 
e-mail progepe.dap@unirio.br.

A ASUNIRIO convoca a todos para a assembleia geral 
ordinária a ser realizada no dia 31 de agosto de 2016 
(quarta-feira) às 13:30h(1a convocação) e 14h (2a con-
vocação) no Auditório Vera Janacopulos-Reitoria. 

PAUTA:

1- Informes de base e de direção;

2-Instauração do processo eleitoral; definição da 
data, duração e locais de votação e formação da 
comissão eleitoral;

3- Prestação de contas do 1º semestre de 2016;
  
4- Confraternização de final de ano;

5- Delegados para a Plenária da FASUbRA em brasí-
lia nos dias 9, 10 e 11 de setembro;

6- Encaminhamentos. 
 

Oscar reassume a coordena-
ção geral da ASUNIRIO

Em reunião realizada no dia 
07 de julho de 2016, na Sede da 
ASUNIRIO, a direção aprovou o 
retorno do companheiro Oscar ao 
Cargo de Coordenador Geral da 
ASUNIRIO, para o qual foi eleito 
em 6 de dezembro de 2014. Após 
a aprovação das contas da asso-
ciação, no primeiro semestre de 
2015, Oscar se afastou para reali-
zar o mestrado, tendo como foco 
o estudo para o aperfeiçoamento 
da ordem de Serviço sobre o as-
sédio moral na Unirio, conforme 

foi notificado no Informe ASU-
NIRIO n° 203/2016.Terminada a 
dissertação Oscar retornou a as-
sociação e foi recebido de volta 
com grande entusiasmo por parte 
da atual gestão da ASUNIRIO e 
pela base sindical da entidade.

Ressalta-se que no dia 04 de 
julho de 2016, às 13h30min, em 
Assembleia da ASUNIRIO, Os-
car foi eleito para ocupar uma das 
vagas para o Conselho de Ensino 
e Pesquisa da UNIRIO. 
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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
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

Projeto banco de idéias
Avaliação de Desempenho dos técnico-administrativos será o primeiro tema do Banco de Ideias

O Projeto Banco de Ideias, lançado 
no dia 29 de outubro de 2014, passou 
por uma recomposição, na qual seus 
novos membros foram nomeados 
pelo Pró-Reitor de Gestão de Pes-
soas em junho de 2016.  Este novo 
grupo retomou as atividades do 
projeto e já realizou 4 reuniões, nas 
quais a comissão tem discutido e or-
ganizado as ações necessárias para o 
lançamento do Edital de Proposição 

de Ideias. No período a ser definido 
no Edital, todos os membros da 
comunidade universitária poderão 
propor ideias sobre o tema: a con-
strução do Programa de Avaliação 
de Desempenho dos servidores téc-
nico-administrativos na UNIRIO. 
Tendo como princípio fundamen-
tal a participação, o projeto prevê 
selecionar as ideias propostas por 
qualquer membro da comunidade 

universitária e, no evento organiza-
do pela PROGEPE em comemora-
ção ao dia do servidor público, an-
unciar e premiar o participante que 
propôs a ideia escolhida pelo SAA-
PT (Setor de Acompanhamento e 
Análise do Processo de Trabalho) 
para aplicação no trabalho que en-
volve a avaliação de desempenho.
Mariana Flores Fontes Paiva (Co-
ordenadora) Comissão do Banco de 

Ideias: Antônio Rodrigues Andrade, 
Bruno Giovanni de Paula Pereira 
Rossotti, Henry Grivet Ferreira, 
Márcia Helena Firmino de Paula, 
Oscar Gomes da Silva, Perla Fontan 
Peres, Rodrigo Cunha Alves Fer-
reira, Silvia Helena da Silva Figuei-
ra, Wander Irwing da Silva Teixeira 
e William Garcia dos Santos.
 

A melhor ideia do servidor ou aluno será aplicada pela PROGEPE

Petrobras é condenada a indenizar empregado vítima de 
assédio moral após retornar de licença

Trabalhador, após retorno 
de licença médica, foi colo-

cado em local sem condições 
de desenvolver suas ativi-

dades.

Em matéria publica pelo Tribuna 
Superior do Trabalho no 28 de julho 
de 2016, a Quinta Turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) 
rejeitou embargos da Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras) contra 
decisão que a condenou a pagar 
R$ 50 mil, em indenização por 
danos morais, para um técnico de 
operação alvo de condutas abusi-
vas e discriminatórias de superiores.
O empregado público se licenciou 
das atividades em 2007, devido a 
um quadro depressivo, e alegou que 
os supervisores dificultaram seu re-
torno ao trabalho. Quando retomou 
as atividades, em 2011, afirmou ter 
sido obrigado a trabalhar sozinho em 

uma sala sem acesso à internet. Outro 
dano apontado foi a nota zero que 
recebeu de um gerente em avaliação 
funcional, sendo que, na mesma oc-
asião, os colegas lhe atribuíram 9,2 
pontos, numa escala de zero a dez.
Segundo ele, o assédio moral con-
sistiu em perseguições pelo fato de 
ter denunciado suposto esquema de 
fraudes na administração e descum-
primento da legislação trabalhista 
por parte de gestores da empresa na 
Refinaria Landulpho Alves, na Ba-
hia. Tratava-se de irregularidades em 
contratos sem licitação, pagamentos 
por serviços não prestados, jornada 
de trabalho excessiva e utilização in-
devida de mão de obra terceirizada.
A Petrobras negou que tenha agido 
de forma discriminatória e defen-
deu que a avaliação baixa ou o 
isolamento momentâneo do téc-
nico em uma sala decorreram da 
dificuldade de readaptá-lo, após o 

fim da licença previdenciária. Para 
a defesa da estatal, os fatos alegados 
não preenchem um requisito para 
a configuração do assédio moral: 
a repetição da conduta danosa.
O Tribunal Regional do Trabalho 
da 5ª Região (BA) condenou a 
Petrobras ao pagamento de R$ 50 
mil por dano moral, uma vez que o 
empregado conseguiu comprovar o 
isolamento e o vício na avaliação de 
desempenho. “Soa, no mínimo, es-
tranho que toda a equipe, avaliando 
a participação do reclamante (em-
pregado), tenha concluído por lhe 
atribuir uma nota média de 9,2 pon-
tos, e o seu superior hierárquico tenha 
lhe creditado, para o mesmo quesi-
to, nota zero”, destacou o TRT-BA.

TST
No recurso ao TST, a Petrobras afir-
mou que a decisão regional violou o 
artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, porque deixou de se mani-
festar sobre fatos e provas apresen-
tados pela defesa, acerca da dificul-
dade para readaptar o trabalhador 
depois da licença previdenciária. No 
entanto, o relator, desembargador 
convocado Valdir Florindo, negou 
provimento ao agravo, por concluir 
que o Regional explicitou suficiente-
mente os motivos da condenação.
Ao julgar embargos declaratórios 
apresentados pela empresa, o minis-
tro Barros Levenhagen reiterou que 
o acórdão da Quinta Turma não deix-
ou qualquer tipo de omissão que per-
mita o cabimento dos embargos, nos 
termos do artigo 1.022 do Código de 
Processo Civil de 2015. “A preten-
são da embargante (Petrobras) não 
é sanar omissão, contradição ou ob-
scuridade, mas provocar novo pro-
nunciamento da Turma”, concluiu.


