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emos por hábito apresentar, no primeiro número do ano do ASPI-UFF Notícias, um resumo do
Relatório da Diretoria Executiva da Associação, no ano anterior.

É o que faremos. Este documento foi aprovado na Assembléia Geral do dia 21 de novembro de 2001
e abrange o período de novembro de 2000 a outubro de 2001.

  A síntese do Relatório, que apresentaremos nesta edição, abrange as seguintes partes: apresentação,
introdução, relações com outros órgãos, dinamização da sede, atividades dos conselhos deliberativos e
fiscal, resultados alcançados, esboço do plano de ação para 2002, que serão mencionados no presente
artigo; as atividades dos departamentos serão referidas em Notas e Comentários.

APRESENTAÇÃO

Sob este título, foi feito um breve relato das expectativas e decepções que marcaram o ano de
2001: por um lado, as esperanças de que o primeiro ano de um novo século, de um novo milênio,
pudessem trazer algo de novo em relação aos anos anteriores; de outro, a constatação de que a
realidade era bem outra; continuavam as investidas do governo federal contra os aposentados e
pensionistas, com a manutenção do congelamento de seus proventos e pensões, com a insistência nas
tentativas de implantação de um desconto previdenciário para a categoria, e, de forma velada, as
manobras para a quebra da isonomia entre ativos e inativos. Como forma de enfrentar esses ataques,
a ASPI se valeu, inclusive, de sua vinculação à Federação Nacional das Associações Federais de
Ensino (FENAFE) e, através dela, ao Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas
(MOSAP), que hoje congrega cerca de 700 entidades filiadas, com aproximadamente um milhão de
associados, com atuação junto aos poderes Legislativo e Judiciário, visando a defesa de direitos de
aposentados e pensionistas, e em busca de medidas que assegurem a atualização de proventos e
pensões, hoje motivo de nossas reais preocupações.

Na apresentação do Relatório é feita ainda referência ao esforço conjunto da Diretoria, dos
Departamentos, e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para que as atividades desenvolvidas chegassem
a bom termo.

INTRODUÇÃO

A atual Diretoria Executiva foi reeleita em 24 de novembro de 2000 para o biênio 2000-2002.
Coincidiu a reeleição com o término da obra e a inauguração da sede própria, no dia 30 do mesmo
mês. Os responsáveis pela ASPI, não obstante a satisfação por terem conseguido enfrentar as
dificuldades decorrentes da recuperação e modernização do imóvel adquirido, está convicta de que
a grande meta a ser alcançada é atrair os atuais e futuros associados, para que possam sempre
encontrar na sede o ambiente agradável e realizador que todos almejam.

RELAÇÕES COM OUTROS ÓRGÃOS

1. A ASPI-UFF e a FENAFE/MOSAP
No ano de 2001 o relacionamento destas instituições se acentuou, particularmente, com o

comparecimento de representantes da ASPI ao IV Encontro de Dirigentes da Federação Nacional
das Associações Federais de Ensino, realizado em Brasília, de 15 a 17 de maio de 2001. Foi uma
oportunidade excelente para que o bom relacionamento já existente entre a ASPI e congêneres de
vários estados da federação se estreitasse, e se consolidasse a posição comum de defesa permanente
de direitos dos aposentados e pensionistas, representados na oportunidade.

No Encontro foi eleita a nova Diretoria da FENAFE, sendo reeleita para o biênio 2001-2003 a
Profª. Nélia Alves de Oliveira, da ASAP da Universidade Federal de Sergipe. A participação da ASPI
nesta Diretoria será através do Prof. Joaquim Cardoso Lemos, eleito para a presidência do Conselho
Fiscal e da Profª. Magaly Lucinda Belchior da Mota, eleita para o Conselho Deliberativo, do qual
será a secretária.

 RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 2001
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(Continua na p. 2)
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Na oportunidade foi elaborada a Carta de Brasília, cujo
fulcro era instar junto a nossos representantes no Congresso,
para que assumam e mantenham o compromisso de não permitir
que a chamada “base governamental” perpetre injustiças contra
os aposentados e pensionistas.

É importante registrar que a ASPI mantém com a FENAFE
um relacionamento estreito. Sempre que necessário, são
realizados encontros e reuniões pessoais, contatos telefônicos,
pelo correio eletrônico etc.

2. Convênio com a AMAERJ
Em 21 de março de 2001, foi assinado um convênio com a

Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro
(AMAERJ) para a realização de ações conjuntas. O Ciclo de
Palestras realizadas em 2001 na sede da AMAERJ, por
associados da ASPI, foi uma das decorrências desse convênio.

3. Relações com a COOPERAT
A ASPI continuou a manter com a Cooperativa da Associação
dos Professores Inativos da UFF (COOPERAT) as relações que
já mantinha nos anos anteriores, decorrentes do convênio
assinado quando da gestão, neste órgão, do Prof. Joaquim
Cardoso Lemos, hoje substituído pela Profª. Márcia Motta
Pimenta Velloso.

4. Relações da ASPI com a UFF
A estreita colaboração que sempre existiu entre a ASPI-UFF,

formalizada pelo convênio existente desde os primeiros anos
de nossa Associação, foi intensificada em 2001. A participação
de representantes da ASPI nos Conselhos Superiores da
Universidade não se limitou ao comparecimento às reuniões
regulares dos Conselhos Universitário, de Ensino e Pesquisa e
de Curadores. Os professores Jorge Fernando Loretti e Joaquim
Cardoso Lemos, nossos associados representantes no Conselho
Universitário e no de Ensino e Pesquisa, respectivamente, foram
escolhidos para integrar, e o primeiro também para presidir, a
Comissão incumbida da redação do novo Estatuto da UFF, a
partir do anteprojeto elaborado pela Estatuinte.

A participação do aspiano Prof. Almir Barbosa, no Conselho
de Curadores, tem sido destacada. Já teve ocasião de presidi-lo
por diversas vezes, por ter alcançado a condição de membro
decano.

Nosso associado Prof. Rogério Benevento (que precedeu o
Prof. Almir Barbosa

no Conselho de Curadores) continua a exercer com
brilhantismo a espinhosa função de Diretor do Hospital
Universitário Antônio Pedro.

Em 2001 houve nova escolha para os representantes da
comunidade nos Conselhos Superiores, quando os candidatos
propostos pela ASPI foram novamente eleitos.

DINAMIZAÇÃO DA SEDE

Com a inauguração da sede própria, passou a existir na ASPI
um espaço acolhedor, propício a uma maior integração dos
associados. Com este objetivo, a Diretoria Executiva, os
Departamentos e diversos colaboradores, sugeriram e
executaram numerosas atividades que realmente colaboraram
para o início da criação do hábito de freqüência à casa, dentre
os associados. A realização dos almoços de confraternização
no local, de oficinas de artesanato, de aulas de pintura, de sessões
de vídeo, do clube de música, do coral, das aulas de dança etc.,
estão entre as referidas atividades.

O funcionamento regular da Associação no novo local, e a
realização das atividades citadas, exigiu uma eficiente
administração da sede, que esteve a cargo da 2ª vice-presidente,
Profª. Emília de Jesus Ferreiro.

O atendimento a questões ligadas à segurança do prédio
mereceu especial atenção da administração, inclusive para evitar
que novas tentativas de assalto ocorressem, além das duas
efetivadas.

Colaboraram também para a melhoria das condições de
funcionamento da casa a renovação dos sistemas de telefonia e
sonorização, que foram feitas, a baixo custo, pelo habilidoso
funcionário da casa Reinaldo Lopes Moreira.

ATIVIDADES DOS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL

Dando continuidade a suas atividades específicas, foi
mantida por esses órgãos a periodicidade das reuniões de
acompanhamento dos trabalhos da Diretoria Executiva, na forma
prevista nos Estatutos e no Regimento da Associação. A
presidência esteve, respectivamente, a cargo dos professores
Salvador Alves Pereira e Eduardo Pedreira de Cerqueira, que
contaram com a também eficiente colaboração das professoras
Teresinha de Jesus Gomes Lankenau e Amanda Celeste
Pimentel, suas secretárias. A atuação dos conselhos foi
considerada excelente pelo pronto apoio que sempre deu às
atividades da Diretoria Executiva.

RESULTADOS ALCANÇADOS

As atividades da Diretoria Executiva foram realizadas
normalmente, com a participação de toda a Diretoria.

A presidente e os vice-presidentes desempenharam de forma
brilhante suas tarefas na administração superior da Associação,
tendo o Prof. Joaquim Cardoso Lemos, 1º vice-presidente, tido
também funções específicas na presidência da COOPERAT e a
Profª. Emília de Jesus Ferreiro, 2ª vice-presidente, a de
responsável pela administração geral da sede e membro atuante
do Departamento de Integração Comunitária.

A Profª. Magaly Lucinda Belchior da Mota foi uma primeira-
secretária eficiente, que também colaborou com os
Departamentos de Saúde e de Defesa de Direitos. A Profª. Léa
Souza Della Nina, Segunda-secretária, respondeu pelas
atividades do Departamento de Lazer e Promoção Social e
coordenou o Curso de Dança e a Oficina de Pintura.

A primeira-tesoureira, Profª. Maria de Lourdes Caliman, se
desincumbiu, da melhor forma, de suas atividades específicas,
como aliás vem ocorrendo desde a criação da Associação. Na
2ª tesouraria atuou a Profª. Ruth Alaiz. É importante registrar a
colaboração do contador Ailton de Souza Mesquita Filho, que
executou de forma eficiente e dedicada a elaboração dos
documentos específicos da Tesouraria no período, inclusive os
que constaram em anexo ao Relatório.

ESBOÇO DO PLANO DE AÇÃO
PARA O ANO DE 2002

Além de dar continuidade aos projetos já iniciados,
pretende-se marcar o próximo ano com a comemoração dos 10
anos de criação da ASPI. Trata-se de motivo suficiente para
que tenhamos em todos os meses do ano a partir de março,
atividades que integrarão uma programação especial por este
relevante acontecimento, que é o de termos conseguido, nestes
dez anos, firmar e consolidar a nossa Associação nos níveis
interno e externo.

Relatório...   (Continuação)
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E-mail: aspiuff@urbi.com.br
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Diretoria Biênio 2000/2002
Presidente:

Aidyl de Carvalho Preis
1º Vice-Presidente:

Joaquim Cardoso Lemos
2ª Vice-Presidente:

Emília de Jesus Ferreiro
1ª Secretária:

Magaly Lucinda Belchior da Mota
2ª Secretária:

Léa Souza Della Nina
1ª Tesoureira:

Maria de Lourdes Caliman
2ª Tesoureira:

Ruth Alaiz
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Conselho Deliberativo (membros efetivos):
Salvador Alves Pereira – Presidente

Sheilah Rubino de Oliveira Kellner – Vice-Presidente
Teresinha de Jesus Gomes Lankenau – 1ª Secretária

Carlina Cabral Relvas – 2ª Secretária
Acrisio Ramos Scorzelli

Erasto de Carvalho Prestes
Isar Trajano da Costa

Hilda Faria
Júlia Arhontaki

Luiz César Aguiar Bittencourt Silva

Conselho Fiscal (membros efetivos):
Eduardo Pedreira de Cerqueira – Presidente

Nésio Brasil Alcântara – Vice-Presidente
Amanda Celeste Pimentel – Secretária
Antônia Vasconcelos Dias de Azevedo

Maria Therezinha A. Lyra

Departamento de Saúde:
equipe constituída pelas Profas:

Maísa F. de C. Araújo,  Vera B. S. Lemos,
Maria Cândida A. Domingues

Departamento de Assuntos Acadêmicos:
Sonia Maria Silva

Departamento de Direitos:
Jorge Fernando Loretti

Departamento de Difusão Cultural:
Ceres Marques de Moraes

Departamento de Integração Comunitária:
 Lúcia Molina Trajano da Costa

Departamento de Lazer  e Promoção Social:
equipe constituída pelos profs:

Amanda C. Pimentel, Eduardo P. de Cerqueira,
Flávio V. Fernandes,  Lea S. Della Nina,

Luiz Cesar A. B. Silva

Projeto Gráfico:
Cecília Jucá de Hollanda

Revisão:
Damião Nascimento

Serviços Gráficos
Gráfica Falcão
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Departamento de Assuntos Acadêmicos

Dentre as atividades do Departamento em
2001 estão: o Ciclo de Palestras na
Associação dos Magistrados do Estado do
Rio de Janeiro, proferidas por aspianos; o
Curso de Pintura, ministrado pelo pintor
Antônio Machado, realizado na sede; o
evento Mulher Fluminense, que constou de
palestras, leitura de poemas, mesa-redonda,
sarau e chá, realizados na sede.

O Departamento promoveu ainda uma
palestra sobre “Chefia e Liderança na
Fazenda”, proferida pelo Prof. Pedro Paulo
Iannini, que despertou o maior interesse.

Departamento de Defesa de Direitos

No período, o Departamento executou as
seguintes atividades:
1.Reorganização do arquivo das ações

impetradas pelos associados com
intermediação da ASPI. Este trabalho foi
feito junto aos respectivos advogados, e
uma cópia dele foi remetida ao
Departamento de Pessoal da UFF,
atendendo à solicitação deste órgão.

2. Proposição de novas ações, que dizem
respeito ao descumprimento, pelo
Governo Federal, de dispositivos
constitucionais firmados pelo Supremo
Tribunal Federal. Elas têm por objetivo a
reposição salarial referente aos índices de
3,17; 10,87 e 24,89 por cento.

3. O responsável pelo Departamento, Prof.
Jorge Fernando Loretti, prestou ainda uma
inestimável colaboração à ASPI das
seguintes formas: prestando assessoria à
Diretoria Executiva em tudo que diz
respeito ao judiciário; representando a
ASPI no Conselho Universitário da UFF,
como membro eleito da comunidade;
coordenando o Grupo da Estatuinte,
instituído pelo Conselho Universitário;
participando e liderando a discussão do
Projeto ASPI-UFF Debates.

Departamento de Difusão Cultural

O Departamento esteve em 2001
envolvido com quatro projetos: Boletim
Informativo ASPI-UFF Notícias, Coral
Cantar é Viver,  Memória e Debates.

O Boletim Informativo continua a ser
mensal e tem cumprido suas finalidades de
manter com regularidade os associados
informados sobre assuntos do seu interesse,
particularmente os relacionados com as
medidas governamentais que direta ou
indiretamente se refletem em seus proventos.

O coral se consolidou em 2001 depois
do período de recesso de sua regente
durante boa parte do ano de 2000. Ele
contou no período com boas instalações na

nova sede e com serviços de infra-estrutura
necessários à organização de partituras, à
sonorização da sala etc. O coral contou com
a participação média de 35 integrantes.

O Projeto Memória foi retomado em 2001
e tem realizado atividades em duas

direções: gravando novos depoimentos de
aspianos e procurando editar o material
oriundo de fase anterior do mesmo, sob a
forma de Cadernos de Memória.

O Projeto Debates em 2001 discutiu em
suas sessões semanais temas da atualidade e
também matéria relativa ao Estatuto da UFF,
considerando o anteprojeto elaborado pelo
grupo Estatuinte, que se encontra em fase de
discussão e votação no Conselho
Universitário.

Departamento de Integração
Comunitária

O Departamento atuou no período com
objetivos de: integrar os membros da
comunidade aspiana em torno de um propósito
comum: a instalação da sede própria da ASPI;
estreitar os laços da ASPI com a comunidade
niteroiense, desen-volvendo atividades
conjuntas; valorizar o artesão de Niterói,
promovendo e destacando a qualidade de seu
produto; gerar maiores recursos financeiros
para o fundo de instalação da sede própria da
ASPI, realizando eventos lucrativos.

Alcançou plenamente os seus objetivos,
promovendo no período as seguintes
atividades: a campanha “Faça uma Criança
Feliz Neste Natal 2000”; a celebração do “Dia
Mundial da Mulher em Oração” de 2001; o
“Chá Bingo Beneficente” de maio de 2001; o
“Mini Bazar Beneficente”, realizado nos
meses de julho, agosto, setembro e outubro,
durante os almoços de confraternização; a
preparação da campanha “Faça uma Criança
Feliz Neste Natal 2001”; a participação na
oficina de Artesanato da ASPI-UFF.

É importante registrar que foi o esforço
conjunto dos Departamentos e da comunidade
aspiana, o móvel para que os objetivos citados
fossem atingidos.

Departamento de Lazer
e Promoção Social

De abril a outubro o Departamento
programou e realizou muitos eventos que
contaram com a participação de numerosos
aspianos. Há de se destacar dentre eles as idas
mensais a teatros, fins de semana (de três
dias), em São Pedro da Aldeia e em Xerém, à
Bienal do Livro de 2001, ao Baile dos Anos
Dourados na AMAERJ, visitas à Casa Cor,
ao Palácio Laranjeiras etc.

Como sempre, a operosidade do
Departamento colaborou, mais uma vez, para
uma maior integração dos aspianos.

(Continua na p. 4)
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Janeiro
1 Ivan Capille
2 Ana Helena Pacheco Moreira

Affonso Lima Vianna
3 Aristeo Gonçalves Leite

Eliane de Oliveira Sabóia Ribeiro
4 Werther Aristides Vervloet

Benito Vallinoto
6 Lygia Therezinha Rodrigues de Lemos

Eneida Pontes Vieira
Norma Dufrayer Fanzeres

7 Luiza Xavier de Brito Sousa
Ralph Miguel Zerkowski

8 Rachel Silvia Jardim Mocellin
Maria Lea Boschi

9 Maria Eliza de Souza Bonfim
Sebastião Clovis da Silva

10 Maria Delque dos Santos S. Martins

Departamento de Saúde

A melhoria dos benefícios do Plano da
UNIMED utilizado pelos associados esteve
entre as preocupações dos responsáveis pelo
Departamento, sem prejuízo das questões
relacionadas com a preservação, a recuperação
e a educação para a saúde dos mesmos.

Numerosas reuniões foram realizadas com a
participação de representantes da ASPI, da
ADUFF, do SINTUFF e da UNIMED, para
estudo da viabilidade de um Plano Unificado de
Saúde, que em princípio era aceito pelas entidades
representativas dos servidores em exercício.
Dificuldades sérias então apresentadas levaram
ao abandono da idéia. Em decorrência, a
UNIMED concordou em que se ficasse com o
Plano de Saúde já existente e passasse a existir a
opção de um novo plano de acordo com a Lei nº
9656/96, para novas inscrições no Plano de
Saúde. Na oportunidade foi também admitido que
os atuais inscritos passassem a ter o direito à
realização de densitometria óssea, tomografia
compu-tadorizada (uma por ano) e o mapeamento
cerebral com acréscimo de R$ 25,00 ao
financeiro.

11 Itamar Rigueira
13 Berenice de Oliveira Cavalcante

Edson Lessi
Ozilda Lisboa Menna Gonçalves

14 Rosenir de Oliveira Batista
15 Irene Starecki Gallindo

Darcy Ferreira dos Santos
16 Arlette Braga
17 José Carlos de Almeida

Edna Teixeira Lima
Marcilio Dias do Nascimento

18 Arlindo Mendes
19 Jalmir Joaquim dos Passos
20 Mary Sebastiany de Aguiar Ruch

Sebastião Gil Ribeiro
21 Orsely Guimarães Ferreira de Brito

Ruth Alaiz

Sylenio Povoas Rosa
Dionizio Gomes da Cunha Anciães

22 Edila Pinheiro Pinto
Marylena Carvalho

23 Carlos Vieira
24 Geraldo de Araújo Nunes

Adalmir Mortera Dantas
Gelcira Bastos Braga

25 Ana Maria dos Santos
Domicio Proença Filho

28 Lydia Lane Mac Knight
29 Dea Sillos Marinho Falcão
30 Robert Preis

Alice Barros Maia
31 Teresinha Lima Xavier

João Luiz Duboc Pinaud
Idia Latini Knust

Encontra-se também em estudo o Plano
de Saúde do Ministério da Fazenda
(ASSEFAZ) que foi remetido a ASPI para
eventual adesão.

A responsável pelo Departamento
passou a ter no período a atribuição de
representar a ASPI no Fórum Permanente
da Política Municipal do Idoso, junto à
Prefeitura de Niterói, o que exigiu a
presença a numerosas reuniões.

Muitos são os projetos em vista para
2002. Entre eles, o da obesidade, que deve
ter caráter multidisciplinar e prevê controle
sistemático agendado.

O Dia mundial da Mulher
em Oração de 2002

A ASPI, mais uma vez, vai marcar a
passagem desse acontecimento com um evento
a ser realizado no dia primeiro de março
(primeira sexta-feira do mês) às 15 horas, na
sede. Como já é do conhecimento dos leitores,
trata-se de uma corrente mundial de orações pela
paz, pela saúde, pela justiça social, pelos
associados da ASPI, pela cidade de Niterói, pelo
país, pela situação mundial etc. Todos estão
convidados para este ato que marca oficialmente
o início das atividades da ASPI em 2002.

É com satisfação que informamos o
resultado definitivo do último Bazar.

Histórico  Valor

Arrecadação bruta (geral)      23.186,90
Arrecadação bruta da ASPI      10.155,80
Despesas 1.080,00
Líquido da ASPI  9.075,88

 Debates

O resultado financeiro do Bazar Beneficente de Natal de 2001

Aniversariantes do Mês         Parabéns!

É com satisfação que transcrevemos a
seguir o editorial do Jornal da ADUFF, de
novembro de 2001, que de forma breve e
objetiva faz um relato dos resultados da última
greve.

“Este é o primeiro reajuste no vencimento
básico conquistado pela categoria em
sete anos de governo FHC. A este
reajuste, cujo índice é de cerca de 13%,
somam-se ainda mais 3,5% concedidos
ao funcionalismo como um todo.
Mais do que uma vitória econômica,
trata-se de uma vitória política.O

governo teve que ceder em diversos
pontos, abrindo mão de princípios
básicos que norteiam a política
neoliberal em curso, como a frag-
mentação da  categoria através da
concessão de gratificações variáveis,
por produtividade, o que foi recusado até
o fim pelos docentes.
Outras grandes conquistas foram a
equiparação entre a GID e a GED,
beneficiando os docentes de 1º e 2º
graus das escolas federais,  e a
garantia de realização de concursos
públicos pelo Regime Jurídico Único

(RJU). Isso afasta a ameaça do projeto
governamental chamado de “emprego
público”. Entre outros prejuízos, esse
projeto propõe contratações de
professores em regime precário, sem
estabilidade e sem aposentadoria
integral.”

Atenção!
No próximo número estaremos di-

vulgando novos detalhes sobre a forma com
que esses resultados estarão re-percutindo
nos contracheques de nossos associados.

Os ganhos da última greve
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Os organizadores do Bazar, por nosso
intermédio, desejam reiterar à Diretoria da
ASPI, aos associados, aos expositores, às
“patronesses”, aos funcionários da Asso-
ciação, aos artistas, aos amigos da ASPI e ao
público em geral, os seus agrade-cimentos
pela colaboração que deram para que esse
evento atingisse os resultados esperados.


