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Atendimento Jurídico

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Consultoria jurídica ao 
associado todas as ter-
ças. Confira a agenda 
com locais e horários de 

atendimento!!
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PAD ARQUIVADO

Reitor arquivou PAD com fal-
sas denúncias contra coorde-
nadores gerais da ASUNIRIO 
e contra movimento grevis-

ta!

 FASUBRA APROVA INDICATIVO DE GREVE 
PARA DIA 23 de OUTUBRO. Pag. 9.

CANTINA DO HUGG

REABERTA APÒS 5 ANOS 

Sítio dos Netinhos
Inscrições serão nos dias 17, 

18 e 19 de outubro!
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2017

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

Assessoria Jurídica Escr Boechat jun 3.500,00 JUNHO 41.626,42
SERPRO - DANFE-061208 Consig em folha (*) jun 131,27
Guia GPS/INSS (*) jun 1.395,12 AC CNPJ 34023077/0001-07 26.722,40
GFIP/FGTS Guia recolh. (*) jun 135,60
Sal Líq Funcionário (*) jun 1.417,02 HUGG CNPJ 34023077/0002-80 14.830,13
Folha de autônomos (*) jun 2.326,54
SINTESI - Mens.  Sindical funcionário junho 16,95 UFF 46,45
SINTESI - Contr.  Assistencial junho 33,90
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) jun 16,95 UFR CNPJ 294274650001-05 27,44
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib 419,71
TIM- celulares -Fat 1775684608 conta de celulares (*) jun 1.581,81 41.626,42
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) jun 150,00
Aluguel quadra esportiva Recibo quadra jul 360,00
Alimentação e Lanche - expediente int -div cupons fiscais 491,12
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      jun 2.081,32
Materiais de Consumo diversos 310,77
Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção (*) p/jul 440,00
Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção (*) p/jul 501,60
Passagem aérea - AVIANCA Brasília - Represent (*) jun 880,00
Passagem aérea - AVIANCA Brasília - 2 - Repres (*) jun 2.371,40
Hospedagem - H. Garvey Brasilia- 1 Repres (*) jun 416,00 Saldo do mês anterior....................... 236.667,49
Hospedagem - H. Garvey Brasilia- 2 Repres (*) jun 746,00 Transferência de c/corrente p/aplicação 39.290,22
Diárias para Viagem(12 e 13/7) Brasília- 2 Repres (*) jun 680,00 Rendimentos  anteriores   -                                    0,00
Brindes e Homenagens Ambientação (*) jun 400,00 JULHO 1.247,03
Combustível em veículo de 3º (*) jun 30,00 Resgates p/cobrir o Conta Corrente -26.003,02
Coffee Break (10/7) - NF0844 homenagem aos novos serv. 1.000,00 IRPJ retido p/BB S/A - aplic  -33,78
AJUDA DE CUSTO  (diretoria), total  >>>>> 910,00 Total da conta de Aplicação................... 251.167,94
Coord.  |   Coordenações         | VALOR
(TRÊS)  | Coord Geral (01 x R$ 70,00) 70,00
(DOIS)   | Coord Adm Finanças (02 x R$ 70,00) 140,00 Saldo do mês anterior................ 0,00
(DOIS)   | Coord Jurídica (04 x R$ 70,00) 280,00 Valores recebidos na conta Consig 41.626,42
(DOIS)   | Coord. Social (00 x R$ 70,00) 0,00 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso -302,80
(DOIS)   | Coord Aposentados (04 x R$ 70,00) 280,00 Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques -14.283,52
(DOIS)   | Coord. Pol. Sindicais (00x R$ 70,00) 0,00 Transf.Cta Corrente.p/aplic BB -39.290,22
(DOIS)   | Coord. Gênero Raça 00 x R$ 70,00) 0,00 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros -203,91
(DOIS)   | Coord de Educação (00 x R$ 70,00) 0,00 Resgate de aplicação para c/corrente 26.003,02
Conselho Fiscal (plantão) (02 x R$ 70,00) 140,00 Contribuição de associados depósitos 70,32
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line) >>>>>> -13.619,31 (*) Despesas pagas através de Banco -13.619,31

Impr Jornal ASUNIRIO - NF 4905 - Ed 211 1.520,00 Saldo Conta Corrente-BB......................... 0,00
Diárias p/Viagem (07 à 11/7) 1.955,00 ATIVO IMOBILIZADO
Correios - Envio de jornais aos aposentados 958,64 Invent. anterior Bens Móveis jun 84.423,56

Bens adquiridos no mês... jul 0,00
Benfeitorias imóv de terceiros jul 0,00

13.557,41 Saldo do  inventário .................................... 84.423,56

410,67 Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00
Total das transferências para o Caixa Geral: Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 251.167,94

14.283,52 1.136,78
14.694,19
-13.557,41
1.136,78 252.304,72Total de recursos disponíveis.........

Dinheiro em poder da Tesouraria

CNPJ 28523215/0001-06

Total Receita Social depositada.............

Saldo do Caixa Geral..................................................

DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL
Contrib. Líq. Folha de:-------->

Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

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

Subtotal..........................................................................
>>>>>Banco do Brasil S.A. ......................................

Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA

MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS

Brasília- 3 Repres.

Rendimento bruto  

Banco do Brasil S.A - conta Corrente

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

CAIXA GERAL

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

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA RECEITAS             (através de desc  em consignação)
(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)
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2017

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

Assessoria Jurídica Escr Bauly matos (*) ago 4.500,00 JULHO 41.713,27
SERPRO - DANFE-061208 Consig em folha (*) jul 131,30
Guia GPS/INSS (*) jul 1.395,12 AC CNPJ 34023077/0001-07 26.768,31
GFIP/FGTS Guia recolh. (*) jul 135,60
Sal Líq Funcionário (*) jul 1.450,92 HUGG CNPJ 34023077/0002-80 14.871,07
Folha de autônomos (*) jul 2.326,54
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      (*) jul 2.085,66 UFF 46,45
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed (*) jul 16,95
TIM- celulares -Fat 1775684608 conta de celulares (*) jul 1.576,84 UFR CNPJ 294274650001-05 27,44
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) jul 150,00
Aluguel quadra esportiva Recibo quadra (*) ago 450,00 41.713,27
Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção (*) p/ago 440,00
Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção (*) p/ago 501,60
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib 423,29
Estacionamento carro de 3º 4,00
SINTESI - Mens.  Sindical funcionário julho 0,00
Alimentação e Lanche - expediente int -div cupons fiscais 312,47
Materiais de Consumo diversos e de reparos elétricos 990,97
Confraternização-adiantamento) NF 262-Sitio Netinho 31/ago 14.700,00
Doação - Luiz Cláudio Aprov em Ata 26/7 24/ago 500,00
Impr Jornal - Newstech  - DANFE 4968, de 28/8 Ed 212 2.280,00 Saldo do mês anterior....................... 251.167,94
Manutenção elétrica na Sede duas salas 150,00 Transferência de c/corrente p/aplicação 41.710,42
Correios  - envio de jornais aos aposentados 867,20 Rendimentos  anteriores   -                                    0,00
Confecção de faixas 7 faixas 252,00 AGOSTO 1.261,48

Resgates p/cobrir o Conta Corrente -35.790,89
IRPJ retido p/BB S/A - aplic  -88,90

AJUDA DE CUSTO  (diretoria), total  >>>>> 770,00 Total da conta de Aplicação................... 258.260,05
Coord.  |   Coordenações         |     VALOR
(TRÊS)  | Coord Geral (04 x R$ 70,00) 280,00
(DOIS)   | Coord Adm Finanças (02 x R$ 70,00) 140,00 Saldo do mês anterior................ 0,00
(DOIS)   | Coord Jurídica (01 x R$ 70,00) 70,00 Valores recebidos na conta Consig 41.713,27
(DOIS)   | Coord. Social (01 x R$ 70,00) 70,00 Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso -308,10
(DOIS)   | Coord Aposentados (02 x R$ 70,00) 140,00 Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques -20.147,20
(DOIS)   | Coord. Pol. Sindicais (01x R$ 70,00) 70,00 Transf.Cta Corrente.p/aplic BB -41.710,42
(DOIS)   | Coord. Gênero Raça 00 x R$ 70,00) 0,00 Déb Aut Cta Telef fixo ( + ) Velox, outros -200,20
(DOIS)   | Coord de Educação (00 x R$ 70,00) 0,00 Resgate de aplicação para c/corrente 35.790,89
Conselho Fiscal (plantão) (00 x R$ 70,00) 0,00 Contribuição de associados depósito 22,29
Ajuda de Custo (eventos) 20,00 (*) Despesas pagas através de Banco -15.160,53

(*) Despesas pagas através de Banco (on-line) >>>>>> -15.160,53 Saldo Conta Corrente-BB......................... 0,00
ATIVO IMOBILIZADO

Invent. anterior Bens Móveis jul 84.423,56
Bens adquiridos no mês... ago 0,00
Benfeitorias imóv de terceiros ago 0,00

21.269,93 Saldo do  inventário .................................... 84.423,56

1.136,78
Total das transferências para o Caixa Geral: Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00

20.147,20 Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 258.260,05
21.283,98 14,05
-21.269,93

14,05 258.274,10

Banco do Brasil S.A - conta Corrente

CAIXA GERAL

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

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA RECEITAS             (através de desc  em consignação)

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

DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL
Contrib. Líq. Folha de:-------->

Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................

Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500

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

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA

MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS

Rendimento bruto  

Subtotal..........................................................................
>>>>>Banco do Brasil S.A. ......................................

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

(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)

Total de recursos disponíveis.........

Dinheiro em poder da Tesouraria

CNPJ 28523215/0001-06

Total Receita Social depositada.............

Saldo do Caixa Geral..................................................
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A parceria com o escritório de 
advocacia BAULY, MATOS E 
MELLO completou seu primeiro 
mês e tem sido um sucesso. Os 
associados puderam tirar dúvi-
das, fazer consultorias jurídicas 
e entrar com ações judiciais. O 
atendimento jurídico é individual 
e está disponível a todos os asso-
ciados  possibilitando ao mesmo a 
obtenção de atendimento jurídico 
de qualidade para dirimir dúvidas 
e buscar soluções através de con-
sultas ou propositura de ações ju-

diciais a problemas que enfrentem 
no cotidiano.
Os atendimentos são sempre as 
terças-feiras, em local previa-
mente divulgado no jornal e site 
da ASUNIRIO e mediante agenda-
mento por hora marcada.
No caso de impossibilidade de 
comparecimento do associado aos 
plantões semanais, este poderá a-
gendar atendimento de segunda à 
sexta-feira, no horário comercial 
na sede do escritório.
Além do atendimento presen-

cial, foram disponibilizados ca-
nais diretos dos advogados para 
a categoria, com a realização de 
atendimento telefônico de segun-
da à sexta de 09:00 h às 17:00 h 
e comunicação por e-mail, dando 
maior amplitude à cobertura da 
categoria.
As condições para o atendimento, 
oferecidas em virtude desta parce-
ria são extremamente favoráveis 
aos associados.
Isso possibilita o atendimento 
com maior organização, conforto 

e qualidade para a categoria, pos-
sibilitando um amplo acesso ao 
serviço, com o acompanhamento 
de demandas na Capital e Região 
Metropolitana do Estado do Rio 
de Janeiro.
As áreas de atuação disponibi-
lizadas aos associados são as se-
guintes: Direito Civil, Direito 
de Família, Direito Sucessório, 
Direito do Consumidor, Direito 
Tributário, Direito Imobiliário e 
Direito Administrativo.
Os agendamentos poderão ser fei-
tos através dos e-mails: advoga-
dos@bmfm.adv.br ou asunirio@
asunirio.org.br ou através de 
contato telefônico pelos números 
(21) 3179-1003 (Escritório) e (21) 
2541-0924 (ASUNIRIO).
Os associados deverão comprovar 
que estão em dia com a contri-
buição com a ASUNIRIO através 
do desconto no contracheque e/ou 
através do depósito bancário.
Abaixo segue quadro com dias, 
locais e horários dos atendimen-
tos jurídicos par ao mês de outu-
bro/2017.
DIA LOCAL HORA
03/10 campus 458 11h as 15h
10/10 PROGEPE 10h as 14h
17/10 IB 10h as 14h
24/10 HUGG 15h as 20h
31/10 Sede 10h as 14h

Servidores que ainda não foram 
receber a ação dos 28,86 - Lista Atualizada

*ANTONIO EUGENIO VALVE-
DE MARIANI PASSOS;
*CLOVIS DO NASCIMENTO 
NEVES;
*ELENITA DO NASCIMENTO 
NEVES;
*ELIEL VALE DE OLIVEIRA;
*FERNANDO MACEDO DE FA-
RIA;
*GERTRUDES TEIXEIRA LO-
PES;
*HELOIZA PINHO MACHADO;
*HILDA AZEVEDO DA SILVA 
NOGUEIRA;
*JOAO GONCALVES VIEIRA;

*JOELMA FORTUNA DI CUN-
TO;
*JORGE LUIZ RODRIGUES PE-
REIRA;
*LUIZ MARCOS GUIMARAES 
SOARES;
*MARIA APARECIDA RIBEIRO 
MIRANDA;
*MARIA DA PENHA PINHEIRO;
*MARIO FERREIRA;
*MILTON DA SILVA PINTO;
*NAIR DE ALMEIDA TORRES;
*ROBERTO NOGUEIRA DE 
SOUZA;
*SANDRA FEITOSA DE CAR-
VALHO;

*SUELI KINUPP FEITOSA GUE-
DES;
*TEREZA DA SILVA;
*TEREZA ROSA BASTOS MIC-
CO DUNTEZ;
*THELMA SPINDOLA;

Ofício Requisitório
Passo a passo Para obter o ofí-
cio requisitório de pagamento.
1- Pesquise no Google por “RPV 
trf2 ou digite o link: http://
www10.trf2.jus.br/consultas/
precatorio-e-rpv/
2- Clicar no link “Publica”;

3- Colocar o número do CPF no 
espaço requisitório;
4- Digitar código de verificação;
5- Clicar em confirmar;
6- Acessar ofício requisitório de 
pagamento e imprimir duas có-
pias.
7- Se dirigir ao Banco com os 
demais documentos(original e 
cópia da Identidade, CPF e com-
provante de residência).

A ASUNIRIO solicita aos associados que conheçam alguém dos nomes abaixo, pedir para 
entrar em contato com a ASUNIRIO, através do telefone 2541-0924.

Numeração Nova 0022240-87.1995.4.02.5101   -   Número Antigo: 95.0022240-0

Atendimento Jurídico

Servidor Marcus do Espírito Santo do IB  elogiou a nova assessoria jurídica.que fez atendimento no HUGG
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Servidora humilhada em serviço será indenizada

Matéria descrita por Luiz An-
tonio, em 19 de setembro de 
2017, publicada por Wagner 
Advogados Associados, narra 
que uma auxiliar de enferma-
gem, negra, desde sua lotação 
no centro cirúrgico do Hospi-
tal Universitário da UnB, pas-
sou, de forma gratuita, a receber 
tratamento humilhante por parte 
de seu superior hierárquico. 
Quase que diariamente o mesmo 
inventava um novo apelido re-
lacionado com o peso ou com a 
cor da pele da servidora.
Além disso a servidora era mãe 
de menor com doença mental 
grave, a qual o tornava depen-
dente de cuidados especiais 
com tratamento constante em 
rede hospitalar especializada. 
A servidora, então, procurava 
agendar as consultas do filho 
para suas folgas. Contudo, seu 
superior, sabedor disso, mudava 
os plantões após a mesma co-
municar os dias das consultas, 
tentando forçar essa a faltar ao 
serviço.
O grau de agressividade chegou 
ao ponto máximo. A tentativa de 
uma solução amigável acabou 
no momento que o agressor afir-
mou que “problema de negro se 
resolvia no tronco”.
Foi a gota d’água para a servi-

dora procurar auxílio junto ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Fundação Universidade de 
Brasília – SINTFUB. Além dos 
procedimentos internos para 
investigação dos fatos, o caso, 
com a assessoria jurídica de 
Wagner Advogados Associados, 
foi levado ao conhecimento do 

Poder Judiciário através de ação 
com pedido de indenização por 
assédio moral.
Em decisão de 1º Grau houve o 
reconhecimento da ilegalidade 
da situação, com condenação da 
instituição ao pagamento de in-
denização por danos morais.
O Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em julgamento da 6ª 
Turma, confirmou os termos da 
sentença e, mais uma vez, evi-
denciou que a situação ocorrida 
se constituiu em grave caso de 
desrespeito social, devendo ser 
mantida a verba indenizatória. 
Existe ainda a possibilidade de 
recursos.

Judiciário reconheceu assédio moral após comprovadas perseguições sofridas

Hospital Universitário da UnB

A ASUNIRIO convoca todos os associados para a assembleia geral EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 17 de  
outubro  de  2017(terça-feira)  às 13:00h(1a convocação) e 13:30h (2a convocação) no Auditório Tércio Pacitti no 

CCET - Av.  Pasteur 458 - Urca.  
PAUTA:

1- Leitura e apreciação da ATA da Assembleia realizada no dia 05 de setembro;
2 -  Informes de Base de Direção;
3- Análise de Conjuntura;
4- Eleição de delegado para plenária da FASUBRA no Rio de Janeiro no período de 20 a 22 de outubro;
5- Indicativo de greve para o dia 23 de outubro e;
6- ENCAMINHAMENTOS; 

CONVOCAÇÃO
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Neste ano 2017, tivemos 
uma comemoração especial 
na UNIRIO: Instituto Villa-
Lobos (IVL) completou 50 
anos de existência, e esse 
aniversário coincidiu com o 
de 75 anos do Conservatório 
Nacional de Canto Or-
feônico, instituição que deu 
origem a essa importante 
unidade de nossa universi-
dade. A celebração desses a-
niversários foi realizada com 
uma vasta programação com 
eventos, concertos, shows e 
muito mais.
O Decreto-Lei nº 4.993 da 
Presidência da República de 
26 de novembro de 1942, 
assinado por Getúlio Var-

gas e Gustavo Capanema, 
então Ministro da Educa-
ção e Saúde Pública, cria o 
Conservatório Nacional de 
Canto Orfeônico, subordi-
nado ao Departamento Na-
cional de Educação, tendo 
como seu primeiro diretor 
Heitor Villa-Lobos. 25 anos 
depois, o Presidente Costa 
e Silva, juntamente com o 
Ministro da Educação Tarso 
Dutra assinam, o Decreto 
nº 61.400 em 22 de setem-
bro de 1967 que institui que 
o Conservatório Nacional 
de Canto Orfeônico passa 
a ser denominado Instituto 
Villa-Lobos com a direção 
do compositor e pedagogo 

Reginaldo Carvalho.
Para comemorar essas da-
tas planejou-se incluir na 
programação do Instituto 
Villa-Lobos manifestações 
de apreço a pessoas que con-
tribuíram para história dessa 
valorosa instituição brasilei-
ra.
Foram homenageados, pro-
fessores, funcionários e alu-
nos dos finais dos anos 1960 
e  inícios dos anos 1970, entre 
eles: Flavio Silva, Leonardo 
Bruno, Rosa Zamith, Luis 
Zamith, Cibeli Reynaud, 
Ermelinda Paz, Benedito 
Cunha Machado, Aristides 
Domingos Filho, Wilson de 
Almeida Lobão, Cléria dos 

Reis Lobão  e Tim Rescala. 
Entre outros fatos marcantes 
da história  do  Instituto 
Villa-Lobos fez-se alusão 
à memória da luta dos ser-
vidores e estudantes, que 
durante o regime militar, 
impediram a derrubada do 
prédio do IVL naquela é-
poca. Enfim um evento que 
engrandece a toda UNIRIO 
e que nos traz um profundo 
sentimento de pertencimento 
à instituição, num momento 
em que as Universidades 
Federais de Ensino do país 
carecem de mais atenção de 
seus gestores e principal-
mente, do governo federal.

50 ANOS DO INSTITUTO VILLA-LOBOS e
75 anos do Conservatório Nacional do Canto Orfeônico

Benedito, coordenador Jurídico (4º da esquerda para direita), participou das comemorações e representou a ASUNIRIO. 
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Tributo e despedida ao companheiro e 
coordenador da ASUNIRIO Arlindo

A ASUNIRIO faz essa ho-
menagem ao companheiro 
Arlindo Guchert Schovinder. 
(nosso querido Alemão) que 
faleceu no dia 10 de setembro 
de 2017 aos 69 anos e sua par-
tida nos deixa fortes saudades. 
Grande amigo que,  mesmo 
aposentado continuou sua ati-
vidade laborativa no setor co-

mercial, como também deu sua 
contribuição em defesa da ca-
tegoria dos servidores técnico-
administrativos da UNIRIO, 
na Coordenação Jurídica e Re-
lações de Trabalho neste biênio 
de 2016/2018. Nos últimos 

meses foi diagnosticado com 
câncer de pulmão e não resis-
tiu ao forte tratamento. Du-
rante esse momento difícil de 
sua vida, dentro do HUGG, foi 
amorosamente confortado pelo 
carinho da família, dos servi-

dores da Enfermagem e amigos 
sem nunca deixar de sorrir para 
a vida, e desse modo recorda-
mos a memória do estimado 
companheiro, eternamente 
vivo em nossos corações.

Companheiro Arlindo, 2º da da esquerda para direita, em posse da direção da ASUNIRIO em dezembro de 2016.

A Direção da ASUNIRIO pre-
ocupada com várias perdas de 
direitos imposta pelo Gover-
no Federal, convida todos os 
servidores Técnico-Adminis-
trativos ATIVOS, APOSEN-
TADOS e PENSIONISTAS, 
para participar de uma RODA 
DE CONVERSA no dia 27 de 
outubro de 2017, às 108h, na 
Reitoria, na Avenida Pasteur nº 
296, Botafogo. 
O evento debaterá sobre a con-
juntura nacional e como os 
servidores públicos federais 
se situam frente as novas re-

tiradas de direitos, bem como 
está a situação dos servidores 
aposentados e aqueles em ati-
vidade que estão em vias de se 
aposentar.
Na verdade, em tempos atuais 
não temos o que comemorar no 
dia 28 de outubro, dia do ser-
vidor público, porém, o evento 
será um momento para que a 
categoria possa refletir sobre o 
seu futuro e com as demandas 
que devem ser oferecidas a so-
ciedade.
Programação
Roda de Conversa

Servidor Público: Como fica o 
seu futuro?
Horário: 10h
Encontro dos Aposentados e 
Pensionistas
Horário: 11h
Palestra: O Aposentado e o 
Aposentando: Quais as Per-
spectivas?  
Local: Reitoria, situado na 
Avenida Pasteur nº 296 – Bota-
fogo, R.J.
Programação completa será 
divulgada na página da 
ASUNIRIO em www.asunirio.
org.br

Roda de conversa no dia do servidor
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AVANTE ENFERMAGEM DO HUGG

No dia 12 de setembro de 
2017, a ASUNIRIO repre-
sentada pelas coordenadoras, 
Sheila Bernardes (Coordena-
ção Geral), Nancy Guimarães 
(Coordenação de Políticas Sin-
dicais e Comunicação),  Síl-
via Helena (Coordenação de 
Políticas Sociais, Culturais, 

Esporte e Lazer)e pelos coor-
denadores Wilson Mendes e 
Jorge Teles(membros da Co-
ordenação Geral) esteve pre-
sente em Reunião da Enferma-
gem no HUGG que é realizada 
toda  segunda (2ª) terça-feira 
de cada mês. A importância 
desses eventos entre outros as-
pectos, espelha-se na educativa 

e construtiva interação entre 
os servidores da Enfermagem 
que, através das exposições 
de aulas ministradas por pro-
fessores, trocam experiências 
vividas no cotidiano do tra-
balho e ampliam o repertório 
de conhecimentos profissio-
nais. Na abertura de sua ex-
planação Wilson, em nome 

da ASUNIRIO, agradeceu às 
companheiras Andréa, San-
dra e a todos os servidores da 
Enfermagem ao convite feito 
e destacou a dedicação desses  
profissionais nessa complexa 
tarefa de confortar e trazer a 
esperança da vida aos usuários 
dos serviços hospitalares. A 
Coordenadora Sheila ressaltou 
a importância desses encontros 
que fortalecem os laços dos 
servidores do HUGG junto aos 
profissionais da Enfermagem. 
O Coordenador Jorge Teles 
narrou aos presentes nessa re-
união a luta que a ASUNIRO 
tem realizado em pró dos ser-
vidores RJU e que a chegada 
dos novos servidores da Enfer-
magem foi fruto da persistên-
cia dos três (3) Segmentos em 
um momento que o Governo 
Federal procura privatizar os 
HUs com a criação da EB-
SERH, cedendo o patrimônio 
público à políticos oportunis-
tas que só pensam em seus bol-
sos. Contudo lembra que só a 
organização dos trabalhadores 
pode barrar essas políticas de 
reformas que destroem a os an-
seios da sociedade brasileira.

FESTA DE FIM DE ANO 
Inscriçõe serão nos dias “17,18 e 19 de outubro!”

As inscrições para festa de 
confraternização de fim de ano 
dos associados da ASUNIRIO 
Serão nos dias 17, 18 e 19 de 
outubro. Na edição anterior in-
formamos de forma equivoca-
da que as datas seriam  do dia 
07 ao 09 de outubro. Pedimos 
portanto, aos associados, que 
fiquem atentos as datas corretas.  
Confirmação:
As inscrições deverão ser 
confirmadas nos dias 07, 08 
e 09 de novembro de 2017 
nos mesmos locais onde 

foram efetuadas as inscrições.
Atenção:
O (a) associado (a) poderá 
levar dois acompanhantes.
Abaixo os locais e 
horários da inscrição.

LOCAL HORÁRIO
Hall do HUGG 10H ÀS 20H

Sede da  
ASUNIRIO

11H ÀS 17H

INSTITUTO 
BIOMÉDICO

11H ÀS 15H

Coordenadores da ASUNIRIO participaram da reunião na Enfermagem.
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A FASUBRA vai procurar todas 
as centrais sindicais para pro-
por a retomada da unidade e a 
construção de um calendário 
unificado de lutas que mobilize 
a classe trabalhadora brasileira 
rumo a uma nova greve geral.  
A FASUBRA deve incorporar 
a Luta pela revogação da Re-
forma Trabalhista, orientando 
suas entidades de base a assina-
rem o PL de iniciativa popular.  
A FASUBRA vai propor ao 
FONASEFE a construção de 
uma forte greve do funciona-
lismo contra a reforma da pre-
vidência e o pacote de maldades 
de Temer. 
 A FASUBRA deve investir 
fortemente na organização do 
Fórum das entidades da educa-
ção.  
A FASUBRA orienta suas enti-
dades de base a organização dos 
comitês unificados nas Univer-
sidades e demais instituições de 
ensino superior.
No caso da impossibilidade da 
construção da greve do funcio-
nalismo, não descartamos uma 
greve da educação federal ou 
até mesmo uma greve da FASU-
BRA em defesa da carreira.  
Assim, orientamos que todas 
as assembleias debatam tais 
cenários e aponte para a di-
reção da FASUBRA a vontade 
das bases.  
A Plenária autoriza a DN FA-
SUBRA a antecipar o indicativo 
de Greve, caso seja editada MP 
com ataques a Carreira.  

Intensificar a mobilização do 
conjunto da categoria, com 
ações unificadas da comunidade 
universitária, como Assem-
bleia Universitária, Audiências 
Pública nas Assembleias Legis-
lativas e atividades na Praça.  
Intensificar a construção da 
greve, indicando as entidades 
da educação e ao funcionalis-
mo um calendário de lutas uni-
ficado para o mês de setembro e 
primeira quinzena de outubro. 
Com paralisações e manifesta-
ções de rua denunciando a crise 
das universidades, dos serviços 
públicos bem como a reforma 
da previdência e o ataque a nos-
sa carreira.  
A FASUBRA se dispõem a 
construção com as demais 
entidades, de datas que con-
tribuam com a unificação com 
o FONASEFE e Fórum da Edu-
cação.  
JORNADA DE LUTAS 
Dias 28 e 29 de setembro – Dias 
Nacional de Luta– com realiza-
ção de Assembleias Universi-
tárias e atividades extra muros 
da Universidade. 
Dia 03 de outubro como um dia 
nacional de lutas nas universi-
dades  
Dia 09 e 10 - Dias Nacional de 
Luta – com atos fora da Univer-
sidade e atividades na praças, 
dialogando com a população. 
Dia 23 de outubro como data 
indicativa para greve nacional, 
flexível, em caso de acordos de 
greve unitária com outras cate-

gorias em que precisamos ajustar 
a data da deflagração.
Estamos orientando também 
uma rodada de assembleias na 
primeira quinzena de outubro 
para que todos as bases possam 
discutir essas propostas e dar 
um retorno para a FASUBRA. 
Plenária Nacional da FASU-
BRA com ato na cidade do Rio 
de Janeiro nos dias 20, 21 e 22 
de outubro. 
Os principais eixos da nossa 
greve será a luta contra a refor-
ma da previdência, revogação 
da reforma da reforma traba-
lhista o pacote de reestrutura-
ção das carreiras e a defesa da 
Universidade e Institutos Fe-
derais.  
Outras ações:  
Construir audiência pública 
com o fórum parlamentar em 
defesa do serviço público no 
congresso nacional e nas as-
sembleias legislativas nos esta-
dos. Incorporar as agendas das 
Centrais Sindicais.  
A FASUBRA e seus sindicatos 
filiados precisam fazer ampla 
divulgação nas ruas para dis-
putar a opinião pública sobre 
a crise das universidades, o pa-
cote de Temer contra o funcio-
nalismo e as consequências da 
reforma da previdência. 
Intensificar ações nas redes so-
ciais de denúncia dos ataques 
do governo Temer. 
Articular ações com as catego-
rias de trabalhadores que estão 
em campanha salarial como os 

Metalúrgicos que estão articu-
lados nacionalmente. 
Construir e fortalecer os fóruns 
estaduais do funcionalismo pú-
blico federal. 
Como resolução do último 
seminário de HUs, convocar o 
GT HU para discutirmos pro-
blemas dos hospitais e apontar 
ações. 
Propor as centrais sindicais e 
movimentos sociais um grande 
encontro para construção de 
um calendário unificado que 
prepare uma nova greve geral 
no país. 
Congresso da FASUBRA.  
Para dar prioridade ao calen-
dário de lutas e a construção da 
greve, a plenária nacional de-
cide pela suspensão das assem-
bleias para eleição de delegados 
para o CONFASUBRA, bem 
como do conjunto do calen-
dário congressual, e avaliar a 
necessidade de adiamento ou 
não na próxima plenária nacio-
nal da FASUBRA. 
Resolução sobre o regimento 
do CONFASUBRA.  
A Plenária nacional da FASU-
BRA aprova o regimento apre-
sentado pela comissão orga-
nizadora, cumprindo prazos 
estatutários e ao mesmo tempo 
autoriza a próxima plenária da 
FASUBRA a discutir e deliberar 
sobre todos os destaques em to-
dos os pontos que as bases e a 
direção da FASUBRA tiverem 
interesse em discutir. 

FASUBRA delibera plano de lutas e indicativo de GREVE
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Geografia da 
discriminação

Por Ana Paula  Gualberto

Moro no eixo Irajá, Vaz 
Lobo e Vicente de  Car-
valho desde meus 5 anos de 
idade. Desse modo o metrô 
sempre fez parte da minha 
vida como referência para 
locomoção e trânsito na ci-
dade. Vi a extensão da linha 
2 na década de 90, quando 
o Metrô chegou na Pavuna 
e em Copacabana, e me re-
cordo claramente quando 
desci pela primeira vez na 
estação Cardeal Arcoverde 
e percebi a diferença bru-
tal na estética das estações 
da Zona Sul e as do subúr-
bio. Nessa época, lá pelos 
meus 13 anos, eu não tinha 
conhecimento das questões 
sócio-econômicas-políticas 
que provocam esse tipo de 
intervenção.
Hoje estive na Zona Sul, e 
peguei o metrô na estação 
N.Sra. da Paz. Me lembrei 
daquela data longínqua, 
quando passei pela estação 
Cardeal Arcoverde e tive 
a mesma sensação de dife-
rença estética: a estação é 
belíssima, com várias refe-

rências ao templo católico. 
E pra finalizar eu bato de 
frente com esse equívoco, 
que mostra implicitamente 
o lugar de cada um na socie-
dade carioca.
De um lado, estações de 
metrô apenas com os re-
cursos básicos para funcio-
namento. Bairros negligen-
ciados pelo poder público 
em todos os sentidos, segu-
rança, saúde pública, sanea-
mento etc. O lugar onde os 
negros vivem.
Do outro lado, as marcas da 
arquitetura carioca: praias, 
Cristo Redentor, estações 
luxuosamente decoradas e... 
os brancos.
A sociedade impõe a nós o 
nosso lugar o tempo inteiro, 
inclusive quando um trans-
porte de massa não funcio-
na com a mesma regulari-
dade aos fins de semana e 
madrugadas. O negro, nes-
ses espaços, só é bem vindo 
como força de trabalho, pra 
chegar sem atraso e o patrão 
não reclamar.
São muitas coisas implícitas 
nessas campanhas publici-
tárias que “refletem sobre a 
inclusão”. Muito reforço de 
estereótipo escroto oriundo 
das mazelas de um sistema 
escravocrata que nos co-
locou desde sempre numa 
condição não-humana. É 
essencial que percebamos a 
maldade nesse tipo de pos-
tura e que saibamos argu-
mentar e reivindicar nosso 
lugar de direito.
E o lugar do povo preto 
tem que ser onde ele quiser, 
de Leste a Oeste, da Zona 
Norte à zona Sul.

Flexibilização da jornada 
de trabalho dos TAE 

(30 Horas)
Conforme deliberação da 
Assembleia realizada no dia 
23 de agosto de 2017, infor-
mamos que a minuta de Re-
solução sobre a Criação da 
Comissão da a Flexibiliza-
ção da Jornada de Trabalho 
dos Servidores Técnico-Ad-
ministrativos em Educação 
no Âmbito da Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro que será objeto de 
apreciação pelo CONSUNI.  
Informamos ainda que, a 
Portaria nº 291 editada pelo 
Ministério do Planejamento 
no dia 13 p.p que estabe-
lece orientações e procedi-
mentos sobre: Programa de 

Desligamento Voluntário – 
PDV, Jornada de Trabalho 
Reduzida com remuneração 
proporcional e Licença sem 
remuneração, não deve in-
terferir em nosso trabalho, 
pois estamos nos orientan-
do nas legislações como 
decretos e leis sobre flexi-
bilização, mesmo assim, 
será objeto de análise pela 
comissão que tratará sobre o 
tema, quando o CONSUNI 
deliberar sobre a criação da 
comissão. 
Veja na página da 
ASUNIRIO (www.asunirio.
org.br) a íntegra da minuta 
de resolução

Ambientação dos novos 
servidores

A Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas, por meio do Setor de 
Formação Permanente, vem 
convidá-lo para o evento de 
ambientação de novos servi-
dores UNIRIO DE BRAÇOS 
ABERTOS, que ocorrerá no 
dia 09 de outubro de 2017, a 
partir das 13h, no Auditório 
Vera Janacópulos, Urca.
Serão recepcionados, 160 no-
vos servidores, sendo eles Téc-
nicos de Enfermagem.
Desde já, agradecemos à 
Asunirio por oferecer o coffee-
break aos recém-empossados.
PROGRAMAÇÃO:
Data: 09 de outubro de 2017 
(segunda-feira)
Local: Auditório Vera 
Janacópulos – Av. Pasteur,  296 
- Urca.

12h30 às 13h00 Credencia-
mento.
13h00 às 13h20 Abertura Mu-
sical.
13h20 às 14h Mesa de Abertu-
ra: Abertura Oficial do Evento.
14h às 15h20 Entrega dos Ter-
mos de Posse.
15h20 às 15h40 Intervalo.
15h40 às 16h10 Apresentação 
do Hospital Universitário Gaf-
frée e Guinle (HUGG).
16h10 às 16h25 Apresentação 
da Comissão Interna de Super-
visão da Carreira (CIS).
16h25 às 16h40 Apresentação 
da Associação dos Trabalha-
dores em Educação da Univer-
sidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (Asunirio).
16h40 Encerramento.
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No dia 25 de setembro de 
2017, vai ficar marcado, 
após mais de 05 (cinco) anos 
fechada, a cantina do HUGG 
foi reaberta.
Buscando atender uma rei-
vindicação dos Técnico-Ad-
ministrativos e uma neces-
sidade da comunidade do 
nosso hospital universitário, 
a Direção da ASUNIRIO, 
através do Coordenador So-
cial Vagner, iniciou uma 
negociação junto a Direção 
do HUGG no mês de julho 
no sentido de buscar junto a 
Administração Superior da 
Universidade informações a 
respeito do Contrato com a 
empresa Rio Food por não 
abranger o HUGG.
Segundo informações da Ad-
ministração Superior, houve 
na época da contração da 
referida empresa uma série 
de imprevistos que impedi-
ram que a mesma estivesse 
no HUGG, no entanto, não 
haveria problema de retomar 
a negociação junto a empre-

sa para poder estabelecer um 
termo aditivo no percentual 
de 25% ao contrato, o que é 
permitido por lei.
Diante do contexto, a 
ASUNIRIO conversou com 
o Gestor do Contrato e ini-
ciou a negociação envol-
vendo a Reitoria e Direção 
do Hospital visando estabe-
lecer um cronograma para a 
reabertura da cantina. Mas 
coube a ASUNIRIO atuar 
junto a Direção do Hospital 
para desocupar o local e pos-
sibilitar que a empresa Rio 
Food providenciasse a obra 
necessária para reabrir a can-
tina para a comunidade.
Por fim, a ASUNIRIO gos-
taria de agradecer a todas as 
pessoas que direta ou indire-
tamente, contribuíram para a 
reabertura da Cantina, pois 
toda a comunidade estava 
carente e sentindo falta de 
um local não apenas para se 
alimentar, mas também, um 
espaço de integração para to-
dos.

Cantina do HUGG é Reaberta

Coordenadores da ASUNIRIO e gestores da UNIRIO estiveram presentes na reabertura da cantina do HUGG.

Interior da nova cantina foi bastante elogiada pelos servidores.

Servidores  fazem fila na estréia da nova cantina.
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Coordenação Geral: Jorge Luiz Teles 
Vieira, Sheila Maria Custodia Artur 
Bernardes e Wilson Ferreira Mendes.
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 
e Nancy Guimarães Ferreira Silva.
Coordenação de Políticas Sociais, 

Culturais, Esporte e Lazer: Vagner 
Miranda Vieira da Cunha e Silvia He-
lena da Silva Figueira.
Coordenação Jurídica e Relações de 
Trabalho: Benedito Cunha Machado 
e Arlindo Guchert Schovinder.
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: Josimar 
Coelho Rodrigues, Sônia Maria Ma-
deira e Luiz Carlos 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
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.

Um processo que já se arrastava 
desde 2014, para apuração de 
responsabilidade na ação do 
comando de greve dos servi-
dores técnico-administrativos da 
UNIRIO ocorrida no dia 27 de 
maio de 2014, chegou ao fim no 
dia 29 de setembro de 2017. 
Após três anos e quatro meses 
passando por Sindicância e tam-
bém Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), o qual apon-
tava Oscar(ex-coordenador geral 
da ASUNIRIO), Wilson (coor-
denador geral da ASUNIRIO) 
como responsáveis por trancar  os 
portões de entrada da reitoria, e 
por terem propiciado o ambiente 
para outras pessoas invadir a Sala 
de Nobreak, desligando todo o 
sistema de tecnologia da informa-
ção da UNIRIO, todo esse trâmite 
teve uma conclusão inesperada 
para o reitor, ou seja, determi-
nar que o PAD fosse arquivado 
por falta de provas daquele que 
afirmou ter a UNIRIO sofrido 
prejuízos drásticos com perda de 
fontes de uma gaveta de disco, 
um disco SAS de 300 GB 15K 
(Fiber Chanel), um disco SAS de 
300 GB de 15K de um servidor 
Dell Power Edge Modelo R 710, 
além de muitos  serviços que fi-
caram indisponíveis por um lon-
go período, ou seja, o Sr. Paulo 
Roberto Pereira dos Santos, Di-
retor de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação da UNIRIO 
(DTIC).
Em seu despacho conclusivo o 

reitor afirmou:
3) “..., não obsta que a adminis-
tração pública junte aos autos, 
outros elementos de provas, ca-
pazes de elucidar de forma ab-
soluta os danos provocados, sen-
do assim,  diante do memorando 
nº 077/2017-DTIC, de 28 de 
agosto de 2017, que não foi ca-
paz de cumprir, em sua integrali-
dade, o despacho nº 0025/2017/
PROT/PF/UNIRIO/PGF/AGU, 
presente às fls 262, eis que não 
apresenta a relação nominal dos 
bens móveis e respectivos termos 
de responsabilidade que tenham 
sido danificados conforme infor-
mação nº 026/2014-DTIC, bem 
como não oferece detalhamento 
sobre as perdas, se foram totais 
ou parciais, para cada bem móvel 
relacionado e devidamente patri-
moniado, conforme termo de re-
sponsabilidade;
4)..., Considerando que ninguém 
responde por aquilo que não tiver 
dado causa...absolvo os servi-
dores Wilson Ferreira Mendes e 
Oscar Gomes da Silva;
Após a leitura desta matéria, você 
leitor pode estar parabenizando o 
reitor por esta decisão, pois bem, 
agora levamos à sua reflexão a se-
guinte pergunta: Quanto àqueles 
que insurgem com inverdades, 
criando situações embaraçosas 
na vida dos atingidos, motivando 
danos morais, maculando o nome 
da instituição dentre outros, o que 
deve fazer o gestor?

Reitor arquiva PAD contra dire-
tores da ASUNIRIO por falta de 

provas do denunciante
Falsas denúncias arquivadas são uma vitória da categoria dos técni-

co-administrativos e do direito a greve dos servidores!

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 repetir o 
mesmo números dentro da mesma linha, coluna ou região.

Gabarito

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

 PENSAMENTO

“Atitude é uma coisa 
pequena que faz uma 
GRANDE diferença.” 

(Clarice Lispector)


