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Nosso Dever, nosso Prazer: Prestando Contas
Prestação de Contas relativa ao 2º Ano da Gestão 2018-2021
Este Relatório sintético contém as atividades da Diretoria Executiva,
da Tesouraria e das Coordenações no exercício 2019.
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AVISO: Atividades suspensas
devido ao COVID-19.

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Mais um exercício findo, coube-nos cumprir o dever estatutário,
como prescreve o art. 34, inciso XII, de nosso Estatuto, de trazer,
especialmente aos nossos dignos associados e parceiros, com transparência, a Prestação de Contas relativa ao período compreendido entre
abril de 2019 e março de 2020, com uma retrospectiva de tudo o que
ﬁzemos e o que não pudemos realizar, na gestão social e ﬁnanceira
de nossa Associação, no período acima referido.
Como todos têm conhecimento, vimos ̶ e não é de agora ̶ passando por inúmeras diﬁculdades, que nos têm obrigado a recorrer a
mecanismos legais ̶ sempre ̶ na busca de soluções adequadas para
os problemas que se nos apresentam no dia a dia de nossa ASPI, e que
não são poucos. O adágio popular nos leva a dizer que “matamos um
leão” por dia. Mas, não queremos iniciar com um “tom” derrotista ou
amargo: há muitas coisas que nos causam prazer e que, como todos
sabem, tornaram-se a característica de nossa ASPI-UFF: a união, a
generosidade, a disponibilidade, o entusiasmo, o comprometimento
e, sobretudo, a lealdade de muitos de nossos associados, que dividem
com a Diretoria e Coordenações os encargos/trabalhos, oferecendo
sugestões ou saídas para alguns percalços, fazendo-nos lembrar do
lema de um dos clássicos de Alexandre Dumas, os Três Mosqueteiros:
“Um por todos e todos por um”. Apesar de sermos, atualmente, mais
de quatrocentos associados, por razões várias, como idade avançada
e enfermidades etc., um número bem menos expressivo do que este
tem frequentado, efetivamente, a nossa sede. Mas o importante é
sentirmos o acolhimento e o carinho, que nossa Associação continua
a proporcionar a cada um, como comprovamos pelos testemunhos
que sempre nos chegam...
Este foi mais um ano bastante delicado para a ASPI, considerando os problemas advindos de procedimentos do governo federal
(SERPRO), que cortou, unilateral e inesperadamente, o convênio que
permitia o desconto em folha de nossos associados, exigindo que a
ASPI, em curtíssimo prazo, buscasse soluções para resolver a falta do
aporte dos recursos necessários às suas atividades comuns e atender
a seus compromissos diversos: impostos, água, luz, telefone, manutenção da sede e equipamentos que, pelos anos decorridos, sofrem
desgastes, demandando correções e cuidados caros, sem esquecer a

(Continua na página 2)

Você sabia...?
O 1º de maio, como Dia do Trabalho,
instituído em 1925, pelo presidente Artur
Bernardes, é a mesma data da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), instituída em
1943, pelo presidente Getúlio Vargas? E no
dia 13, em 1888, foi assinada, pela princesa
D. Isabel, a Abolição da Escravatura?
E, neste mesmo dia, em 1917, houve a
primeira aparição de Nossa Senhora de
Fátima aos três pastorinhos portugueses:
Lúcia, Jacinta e Francisco, e que, no dia
28/05/2011, foi inaugurada a réplica da
Capelinha das Aparições de Fátima no
Recreio dos Bandeirantes, no Rio de
Janeiro?

Recadastramento Obrigatório
SUSPENSO
Por causa do COVID-19, a Instrução
Normativa nº 22, de 17 de março de
2020 (DOU, 18/03/2020), em seu Art. 2º,
suspendeu, por 120 (cento e vinte dias),
a exigência de recadastramento anual de
aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis de que trata a Portaria nº 363, de
28 de novembro de 2016 e a Orientação
Normativa nº 1, de 2 de janeiro de 2017.
A medida “não afeta a percepção de
proventos ou pensões pelos beneﬁciários”,
mas “não se aplica ao recadastramento
de aposentado, pensionista ou anistiado
político cujo pagamento do benefício
esteja suspenso na data de sua publicação”,
conforme o § 2º.

REMETENTE: ASPI-UFF
Rua Passo da Pátria 19, São Domingos,
Niterói/RJ – CEP 24210-240
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*A íntegra da Prestação de Contas encontra-se à disposição dos interessados, em nossa Secretaria.
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folha de pagamento dos funcionários. O corte abrupto do SERPRO nos causou – e
a todas as entidades semelhantes à nossa – prejuízos dos quais, até o presente, ainda
sofremos os efeitos. Acrescente-se a isto, a própria característica de nossa Associação – de professores aposentados, boa parte idosa – já traz mais um indicativo
de que, sem o aumento de nosso quadro associativo, somadas às desﬁliações por
falecimentos e cancelamentos, existe uma fragilidade operacional, que nos leva à
busca de soluções para suprir tais problemas e garantir uma situação mais estável
e confortável, em termos ﬁnanceiros para a ASPI.
Detemo-nos, ainda, a reﬂetir sobre o que foi positivo ao longo deste ano. Por
nossa análise, e em que pese as diﬁculdades acima mencionadas, conseguimos dar
prosseguimento ao nosso Plano de Ação, aprovado e devidamente divulgado entre
nós, cumprindo, assim, o compromisso com nossa comunidade aspiana, proporcionando-lhe inúmeras ocasiões de congraçamento, nos diversos eventos oferecidos,
e possibilitando a todos os que se acham engajados momentos de participação e
discussão de problemas de nossa cidade e país, ofertados pelas já famosas, entre
nós, Rodas de Conversas, com convites a proﬁssionais altamente capacitados e
reconhecidos, exercendo assim, nossa cidadania.
É nosso parecer que algumas questões estatutárias precisam ser revistas, de
forma a “ajustar” a ASPI aos novos tempos. Neste sentido, estamos há algum tempo
estudando algumas questões, que deverão ser levadas à Assembleia, para aportes,
discussões e aprovação.
É de se salientar a participação da ASPI, na Comissão Própria de Avaliação
Institucional da UFF, em resposta ao convite do então Magníﬁco Reitor, Prof.
Sidney Luiz de Matos Mello, expresso na Portaria nº 61.420, de 6 de agosto de
2018, como representantes da Sociedade Civil Organizada, com mandato de 4 anos.
Saliente-se que, desde 2017, a convite do Pró-Reitor de Extensão1, a ASPI-UFF
vem participando da Câmara Técnica de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e
que, no início de 2019, nossas representantes, com muita dedicação, participaram
do Exame da avaliação de projetos apresentados à PROEX.
Registramos, ainda, que a representação da ASPI não se fez apenas no âmbito de
nossa “instituição-mãe”, mas há anos, vem participando de Conselhos Municipais,
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Cf. Ofício PROEX nº 18/ 2017.
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Gostaríamos de trazer um Editorial que traduzisse nossa alegria pelo
dever cumprido. Afinal, este Boletim tem a finalidade de divulgar o trabalho
no ano de 2019 e parte de 2020, mais precisamente o segundo ano de nossa
gestão 2018-2021.
Muitas coisas aconteceram no período abrangido por esta Prestação de
Contas*. Apresentamos o Relatório da Tesouraria, com a gestão ﬁnanceira
expressa, inclusive o Balanço Patrimonial, além de um “extrato” das
atividades socioculturais, promovidas pelas diversas Coordenações.
Com o sentimento de termos trabalhado com aﬁnco, para atender ao
que nos propusemos, deixamos aos aspianos a tarefa de avaliar o que
conseguimos realizar.
Uma última palavra: como este ano teremos eleições, a ASPI, como
nos anos anteriores, contribuirá com a discussão dos principais problemas
de nossa cidade, pois, em que pese o direito de a grande maioria de nós
não precisar votar, estimulamos todos a fazê-lo, demonstrando estarmos
comprometidos com Niterói e o País que queremos, e que precisam, mais
do que nunca, do conhecimento que a Academia nos permitiu acumular,
servindo, talvez, de exemplo, para que as gerações compreendam a
importância do exercício da cidadania.
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contribuindo, assim, para as políticas públicas que nos falam
mais de perto.
Como no passado, a ASPI também esteve presente em
diversos eventos em nossa cidade, fortalecendo os vínculos
sociais, culturais e de cidadania, com instituições niteroienses.
É hora, enﬁm, de agradecermos! Em primeiro lugar, a Deus,
que nos concede diariamente Sua Luz e Força na caminhada;
aos nossos associados, pela conﬁança depositada e pela tão
importante participação, não apenas na frequência à nossa
sede (sabemos que muitos, por razões de saúde, estão ausentes,
mas, temos certeza de que, não fosse este o caso, estariam aqui,
sempre!), mas nos apoiando e até nos suprindo, com valiosas
ideias, ajudando-nos neste empreendimento que aceitamos
com alegria ̶ o de presidir nossa cara Associação; aos nossos
parceiros, como a Pró-Reitoria de Extensão da UFF que, pelas
diﬁculdades que vêm enfrentando as universidades brasileiras,
não pôde cumprir a promessa da cessão de uma copiadora, o

(Continuação)

que ajudaria, em muito nossa situação ﬁnanceira, mas, continuou
colaborando, na produção do programa de entrevistas de TV ̶
o ASPI-UFF em Ação; à Unilassale, que tem conosco somado
na realização de eventos conjuntos, inclusive cedendo o auditório para a realização do nosso já reconhecido Encontro de
Corais, atualmente na sua VIII edição; aos nossos palestrantes
convidados que, generosamente, compartilham conosco seu
conhecimento acerca de tantos assuntos importantes para a vida
em sociedade. Aqui, um agradecimento especial ao Escritório do
Dr. Luiz Fernando Faria Macedo, que nos tem dado inestimável
apoio, atendendo a nossos associados, com plantões em nossa
sede. E, last but not least, agradecemos ao nosso corpo aspiano:
aos demais membros da Diretoria Executiva, o trabalho primoroso da Tesouraria, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, das
Coordenações, e aos funcionários, todos que, com ﬁdelidade e
entusiasmo, possibilitaram à ASPI chegar até aqui, fazendo valer
a pena a luta. Pelo nosso querer e esforço, melhores dias virão!

RELATÓRIO DA TESOURARIA – Ano Fiscal 2019
Dentre as atividades realizadas, incluem-se: os pagamentos
das despesas da Associação, conforme previsão orçamentária
aprovada para execução em 2019; a confecção do Movimento
Caixa e reunião dos documentos de despesas e outros, quando
necessário, para remessa ao Escritório de Contabilidade ASM
Assessoria Empresarial, Contábil e Fiscal, que elabora mensalmente os balancetes: Analítico e o documento Razão. Tais
balancetes são em seguida enviados pela Tesouraria, após a
conferência, ao Conselho Fiscal.
Previsão Orçamentária
A previsão orçamentária para 2020 foi elaborada
com base nas receitas reais obtidas pelas mensalidades
dos associados, receitas diversas e ﬁnanceiras, conforme
Ofício nº 001/2019, da Presidência da ASPI, encaminhada ao Egrégio Conselho Fiscal, em 04 de fevereiro
de 2019. Ao elaborar a proposta, a Tesouraria expôs à
Diretoria Executiva a situação dos gastos e a utilização da reserva existente, para honrar os compromissos, face
às altas e crescentes despesas obrigatórias para as atividades
da ASPI, não só em decorrência do aumento de preços, em
geral, mas pela perda de associados, por falecimento e cancelamentos, não tendo conseguido obter, na mesma proporção,
novos associados, por motivos reiteradamente relatados, o
que leva, urgentemente, à necessidade de corte dos gastos.
Em dezembro de 2019, contávamos com 434 (quatrocentos e trinta e quatro) membros, sendo 394 associados e 40
pensionistas. Destes, 151 sócios e 13 pensionistas pagam por
desconto em folha, pelo SIAPE; 222 sócios e 27 pensionistas
por carnê de boletos; e 21 associados por débito automático
no Banco do Brasil.

Execução da Proposta Orçamentária de 2019
As atividades da ASPI-UFF, que demandam ações da Tesouraria, foram sempre praticadas com o máximo rigor, mas
isto não evitou o Prejuízo Operacional. Conforme demonstrativo elaborado pelo Escritório de Contabilidade, ao ﬁnal de
dezembro de 2019, a ASPI aplicou R$ 382.637,93 (trezentos
e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa
e três centavos), tendo tido um PREJUÍZO OPERACIONAL
de R$ 13.565,32 (treze mil, quinhentos e sessenta e cinco
reais e trinta e dois centavos). A arrecadação total, acumulada
em 2019, atingiu R$ 369.072,61 (trezentos e sessenta e nove
mil, setenta e dois reais e sessenta e um centavos), dos quais
R$ 366.577,04 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos
e setenta e sete reais e quatro centavos), de contribuição de
nossos associados, e fontes, a seguir discriminadas: R$ 854,00
(oitocentos e cinquenta e quatro reais), de recursos de eventos;
R$ 1.381,57 (mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e
sete centavos), de recursos ﬁnanceiros resultantes de nossas
aplicações; e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de recursos de atividades diversas (cursos).
Convênio com o SIGAC/MOPG/SERPRO
Este convênio é assinado, anualmente, pelo Presidente
da ASPI-UFF, por meio de Certiﬁcado Digital Pessoal, e os
pagamentos da Guia de Recolhimento da União (GRU), e
ao SERPRO, mensalmente. Os documentos GRU, Certidão
Negativa Conjunta de Débitos – PGFN/INSS e o Certiﬁcado
de Regularidade do FGTS (CRF – CEF) – Mensal, são imediatamente detectados pelo sistema do SERPRO e, caso não
sejam quitados, provocam sanção e corte dos recursos para a
Associação.
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*Desta rubrica, os três maiores gastos referem-se a: aluguel da Máquina de Xerox,
R$ 24.398,94; eventos e coquetéis, R$ 9.128,50; e Boletim Informativo, R$ 8.250,00,
perfazendo o total de R$ 41.777,44.

ANO FISCAL 2019 – DISPONIBILIDADES: DEZEMBRO – 2019
A disponibilidade bancária tem a seguinte posição: Banco do Brasil: C/C, R$1.355,25, Aplicações ﬁnanceiras,
R$6.888,56 e Poupança 01, R$13,33, totalizando: R$8.257,14; Banco Itaú: C/C, R$10,00, Aplicações ﬁnanceiras,
R$3.913,09; e Investimento CDB, R$16.136,84, totalizando: R$20.059,93. TOTAL GERAL (BB + Itaú): R$28.317,07.
Niterói, 01 de março de 2020
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a) Dalva Regina dos Prazeres Gonçalves

a) Sidney Gomes
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RELATÓRIOS DAS COORDENAÇÕES2
Coordenação de Assuntos Acadêmicos
Profª. Sheilah Rubino de Oliveira Kellner
De março a dezembro de 2019 foram oferecidos os
cursos de canto e piano (durante todo o ano), e de inglês.
Devido às diﬁculdades ocorridas durante o ano, quer
por problemas pessoais, quer conjunturais, o ritmo dos
cursos determinou uma queda substancial, na atração de
interessados, no que foi ofertado, mantendo-se a necessidade
de se pensar em o que oferecer para o período 2020-2021.
Coordenação de Defesa de Direitos
Profª. Jurésia Mendonça de Souza
A atribuição principal da Coordenação é orientar os
associados em assuntos relativos à sua situação funcional
de professor aposentado ou de pensionista, em consonância
com a legislação.
Destacamos a crescente demanda espontânea de
associados aposentados, pensionistas, e até mesmo de professores ainda em atividade, que buscam a ASPI-UFF e são
atendidos pela Coordenação em esclarecimentos, orientação
e, em alguns casos, na interveniência junto a órgãos
pertinentes. Tal atendimento – com retorno gratiﬁcante, face
às demonstrações expressas pelos atendidos – ocorre de
forma presencial ou por meio eletrônico, acolhendo os que
residem em outros municípios e estados.
O permanente contato com o Escritório de Advocacia
Luiz Fernando Faria Macedo, responsável pelas acões em
trâmites na Justiça, possibilitou, junto aos associados, a
atualização relativa ao andamento dos processos, cabendo
ressaltar a interveniência da Coordenação, no auxílio para
habilitação de herdeiros de associados, com o objetivo de
dar prosseguimento aos processos na ação dos 3,17%.
Estabelecemos contatos com associados e pensionistas,
acerca dos precatórios autorizados e cujos recursos foram
disponibilizados, para o recebimento das causas ganhas
transitadas em julgado. Em 2019, muitos precatórios foram
concluídos.
É de signiﬁcativa importância registrar que o referido
Escritório disponibilizou, a nossos associados e familiares,
na sede da Associação, a partir de julho de 2019,
quinzenalmente, dois advogados plantonistas, a ﬁm de
prestar consultoria/assessoria jurídica, nas áreas de direito
civil, administrativo, família, sucessões e previdenciário,
excetuando-se as áreas de direito criminal e trabalhista –
mais um serviço prestado pela ASPI-UFF aos associados, e
que vem sendo acompanhado pela Coordenação.
Destaca-se ainda o importante auxílio prestado pelos
advogados, com referência ao Plano de Saúde UNIMED
Leste Fluminense, com contatos e reuniões junto à AD
2

SALUTE, empresa que gerencia o referido plano junto à
UNIMED, com o objetivo de analisar e contextualizar o
percentual aplicado no reajuste das mensalidades, motivo
de carta esclarecedora, encaminhada, na oportunidade, aos
associados e pensionistas.
Além das atividades estritamente relativas à Coordenação
de Defesa de Direitos, a titular desta pasta representou nossa
Associação na Câmara Técnica de Extensão da PROEx e na
Comissão Própria de Avaliação Institucional da UFF (CPA/
UFF), conforme documentos constantes do Relatório original
completo, anexado à Prestação de Contas de 2019 e arquivado
na Secretaria da ASPI-UFF.
Coordenação de Integração Comunitária
Profª. Norma Villa Éboli (Coord.)
e Márcia Japor Oliveira Garcia
A Coordenação tem como objetivo possibilitar, de forma
participativa, maior integração entre os associados, por meio
de variada gama de atividades que envolvem, também, a
comunidade extra ASPI. Destacamos o ambiente fraterno,
amigável e criativo, nas atividades de cunho social e cultural,
enfatizando, principalmente, os Almoços de Confraternização,
em que são homenageados os aniversariantes do mês e os
novos associados. A seguir, o Relatório sucinto dos eventos
realizados.
No dia 1º de março, em conjunto com outras Coordenações, participamos do Dia Mundial da Oração, evento
que, tradicionalmente, abre as atividades sociais e culturais da
ASPI-UFF. Por razões ﬁnanceiras, organizamos o Almoço no
restaurante A Mineira, e a confraternização, após o almoço,
em nossa sede, quando festejamos o Dia Internacional da
Mulher. Da mesma forma, os almoços de abril e maio; neste
último, celebramos o Dia das Mães, na ASPI. Ainda em abril,
realizamos o primeiro Sarau Vespertino: LIVE SAX, com o
Saxofonista Jeferson Santos; o segundo Sarau, em maio, Um
tour pelo mundo com canções e poemas¸ com a Profª. Lucia
Romeu ̶ ambos na ASPI.
Num esforço conjunto, em junho, retornamos aos eventos
em nossa sede, tornando-os mais animados e interativos.
Assim, no dia 13, o Almoço de Confraternização teve a
participação da “prata da casa” (vozes e piano); e, em julho, a
atração do almoço foi o Arraiá Julino, organizado em conjunto
com a Coordenação de Lazer. No dia 18, o Sarau Vespertino
apresentou Romeu Savastano e alunos no Concerto Lírico,
fechando o mês com o Chá dos Avós, junto à Coordenação
de Lazer.
O Almoço de Confraternização de agosto, em homenagem
ao Dia dos Pais, contou com o Coral “Cantar é Viver”, e no
de setembro, celebramos o Dia da Primavera, com animada
Tarde de prêmios, ainda em colaboração com a Coordenação

Informamos que os originais, que compõem a Prestação de Contas encontram-se, na íntegra, arquivados na Secretaria da ASPI, à disposição dos associados
interessados.
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de Lazer. Neste mês, participamos da organização do VIII
Encontro de Corais da ASPI-UFF, realizado no Unilasalle,
de 25 a 27 de setembro. O Dia do Professor, celebrado
no Almoço de Confraternização de outubro, contou com
a belíssima apresentação do Coral “Cantar é Viver”, e o
de novembro teve a participação da “prata da casa”, com
poesias e cantos.
Fechando as atividades sociais da ASPI, no dia 12 de
dezembro, organizamos a Festa Natalina, abrilhantada pelo
Coral “Cantar é Viver”.
Comentário
A execução dos trabalhos contou sempre com o imprescindível apoio da Diretoria e dos demais colegas e
funcionários. Considerando a especiﬁcidade das atividades,
ressaltamos a importância do planejamento, integrado com
os demais componentes da estrutura da ASPI, e encontros
avaliativos das equipes durante o ano.
A necessidade de suporte ﬁnanceiro é fundamental para
a escolha das atividades, em face da demanda de despesas,
o que diﬁculta o detalhamento anual do Planejamento.
Apesar dos problemas, vale o esforço e a esperança!
Coordenação de Lazer
Profª. Liliana Hochman Weller
Apresentamos um breve Relatório3 das atividades realizadas em 2019.
Após a elaboração da proposta de atividades para
2019, dedicamo-nos à divulgação dos eventos da área e
acontecimentos culturais, utilizando o vários meios, como o
mural de avisos, o ASPI-UFF Notícias, e-mails etc.
Organizamos, no período, as seguintes atividades: Chá
em homenagem aos Avós, em julho, com música ao vivo, voz
e teclado de Hélcio Luiz; visita, em setembro, à XIX Bienal
Internacional do Livro do Rio de Janeiro e, em outubro,
a visita ao Transatlântico Navio-livraria LOGOS HOPE.
Ainda neste mês, no dia 24, realizamos o IX Artistando
– Professores inativos, não! Pessoas em atividade,
com a “Prata da Casa”, com destaque nas áreas de Artes
Plásticas, Artesanato, Exposições de selos, Lançamento
de livros, Música e Poesias. Este projeto, realizado com o
apoio das demais Coordenações, vem sendo considerado
uma das melhores atividades da ASPI. Encerramos nossa
programação em dezembro, no dia 6, com a visita à 9ª Feira
da Providência, no Riocentro.
Como nos anos anteriores, integramo-nos a eventos
realizados por outras Coordenações, como no Dia Mundial
de Oração e os Almoços, com os eventos que os integram,
mas ressaltando a organização da Festa Julina e Tardes de
3

O Plano de trabalho -2020 encontra-se no Relatório completo e pode ser
consultado na Secretaria da ASPI.
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Prêmios (Primavera, com Bingo). Unimo-nos à equipe do VIII
Encontro de Corais, e apoiamos os Saraus Vespertimos, como
o Músicas que falam ao coração, com os aspianos Arthur C.
Santa Rosa (voz) e Marlene C. Gomes Mendes (piano). Também
participamos das atividades da Comissão de Acompanhamento
de Assuntos Políticos (CAAP), colaborando na programação
das Rodas de Conversa, em que foram discutidas temáticas
locais e nacionais, e cooperamos na Confraternização Natalina.
Comissão de Acompanhamento de Assuntos Políticos
Profª. Aidyl de Carvalho Preis
Atendendo às diretrizes estatutárias, apresentamos o Relatório
de 2019, enfatizando o interesse da CAAP em discutir temas
atuais e de cidadania, convidando proﬁssionais experientes,
para atrair a participação dos associados. Cumprimos com êxito
o planejamento proposto, com grupo ﬁel, coeso e colaborativo,
destacando a atuação fundamental da professora Satiê Mizubuti
e do professor Antonio Puhl; no entanto, a resposta dos aspianos
ﬁcou aquém das expectativas.
Iniciamos em janeiro organizando o Plano de 2019 e
reaﬁrmando a equipe. Por estar-se iniciando um novo governo, analisamos as primeiras medidas tomadas, alguns de
seus membros-chaves, e a repercussão da primeira viagem
internacional do presidente Jair Bolsonaro a Davos.
Em fevereiro, a Profª. Satiê, face à sua ausência do país por
algum tempo, apresentou importantes propostas, mas citou o
esvaziamento da CAAP, a necessidade de mudanças urgentes
e uma reﬂexão mais profunda acerca do que realmente
interessará aos nossos associados. Decidimos por assuntos de
interesse para nós, aposentados, e aprovamos a manutenção
das Rodas de Conversa, que permite ampliar a participação
de cada um, o que realmente aconteceu, além de outras ações.
Em março, pautamos eventos, fortalecendo a integração da
equipe, e discutimos uma grande preocupação: a comunicação
interna, feita basicamente pelo ASPI-UFF Notícias, remetido,
especialmente, por e-mail. Para sondar o conhecimento dos
associados sobre o trabalho da Comissão, realizamos uma
pesquisa no primeiro almoço, que revelou, por parte de alguns,
total desconhecimento da atividade, ratiﬁcando o problema da
comunicação interna.
O planejamento para 2019 foi temático, iniciando em
abril com uma discussão interna sobre políticas públicas e sua
importância, no modo de governar, inspirado no Texto-base
da Campanha da Fraternidade 2019, quando o Prof. Antonio
Puhl fez uma oportuna análise, aclarando dúvidas e permitindo
ao grupo conclusões muito esclarecedoras. Em maio, as
Rodas de Conversa, sempre às 3ªs-feiras, apresentaram o
cientista político do Dep. de Ciência Política da UFF, Prof.
Carlos Sávio G. Teixeira, que conduziu o tema “Conjuntura
nacional e reforma da Previdência”, abordando questões como
“bolsonarismo”, sua repercussão e reações; nas semanas
seguintes foram os seguintes convidados: Prof. Jhonatan
Anjos, Conselheiro Tutelar e líder comunitário, abordando
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“Direitos Humanos e Cidadania da Criança e do Adolescente
em Niterói”; a Profª. Maria Tereza Goudard, da UERJ, Drª.
em Educação e pesquisadora de Políticas Públicas, com
“A Educação como direito de todos. Caminhos a trilhar”;
o jornalista Luiz Augusto Erthal discutindo “O Centro de
Niterói pede socorro”, narrando o esvaziamento do centro
e suas consequências, o que veio ao encontro de nossas
preocupações sobre a revitalização de bairros históricos de
Niterói, como São Domingos.
Em junho, a excelente apresentação do Prof. Armando
Cypriano Pires, Doutor em Saúde Pública, versou sobre
“Os rumos da saúde no Brasil: o caso de Niterói”; no dia
17, o Prof. Charles Pessanha, Doutor em Ciência Política,
tratou do tema “A Constituição Brasileira de 1988: Poderes
e Controles”, relevante para a compreensão de nosso
cotidiano.
Os dias 1º e 8 de julho foram de avaliação interna e
aprovação do planejamento até o ﬁnal do ano, sendo
estabelecida a temática “Desenvolvimento Econômico do
Estado do Rio de Janeiro – Encontro de Lideranças”, sugerida
pela Profª. Satiê. Nas terças seguintes: o Prof. Raimundo
Nonato Damasceno, Doutor em Química e diretor do Núcleo
de Estudo em Biomassa e Gerenciamento de Água (NAB/
UFF), explanou sobre o relevante papel do NAB, para o nosso
país, na inovação acadêmica e tecnológica; depois, a Profª.
Lindalva Cid, Secretária de Desenvolvimento Econômico
de Niterói, apresentou “Superando Desaﬁos”, uma síntese
de projetos de sua área, com propostas inovadoras, como
a da “Península da Inovação”, a ser desenvolvida em
São Domingos, dinamizando a área a partir do Centro
de Niterói. Fechou o mês, o Prof. César Augusto Ornellas
Ramos, Doutor em História, discorrendo sobre “Caminhos
de Niterói: Turismo, História Ambiental, como fator de
desenvolvimento econômico local”. Agosto abrimos com o
Prof. Luiz Falcão, Cientista Político da UFF, falando sobre
“Visão e Desempenho do Congresso Nacional: Câmara
dos Deputados e Senado”; na terça seguinte, o Ver. Bruno
Lessa apresentou o “Panorama político do Estado do Rio de
Janeiro; Legislativo e Executivo”, ressaltando e necessidade
do urgente resgate da legítima política; no dia 27, o Prof.
Roberto Kant, Antropólogo da UFF, discutiu “A Questão da
Segurança Pública, com ênfase no feminicídio”. A exposição
do Dr. Telmo Holtz, presidente da Assoc. Fluminense de
Reabilitação, abrindo setembro, foi “Saúde em Niterói ̶
Atendimento a pessoas com necessidades especiais”; na
sequência, a gerontóloga e aspiana, Regina Célia Pereira
Rosa, compartilhou sua experiência sobre “Longevidade:
desaﬁos e conquistas”; na outra terça, a Profª. e arquiteta
Regina Bienenstein, fundadora e coordenadora do Núcleo de
Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos (NEPHU/UFF),
expôs “Acesso à moradia digna” ̶ uma visão panorâmica
da grave situação da moradia em nossa cidade e no país; e
fechando, o Ver. e Dr. Beto Saad discorreu sobre “Mobilidade
e Políticas Públicas para o Idoso”, enfatizando a importância
de parcerias, como a da ASPI-UFF, elogiando o brilhante

trabalho da Profª. Magaly Lucinda Belchior da Mota, no
Conselho Municipal dos Idosos.
No dia 1º de outubro, realizamos reunião plenária da
CAAP, para discussão e avaliação. As terças subsequentes
trouxeram: o Prof. José Henrique Antunes, Subsecretário
Municipal de Educação: “Educação em Niterói”, mostrando
os progressos e inovações tecnológicas importantes; a Profª.
Drª. Célia Linhares, da UFF, de notório conhecimento,
analisou a “Educação: a Formação do Professor”; e o Prof.
Antonio Puhl expôs, com sua larga experiência, o tema
“Educação, questões históricas centrais”.
Novembro, dedicado à Cultura (dia 5) e à História de
Niterói (dia 22), trouxe o Prof. Victor Wolf, Secretário de
Cultura, com expressivos projetos da cidade; e a conversa
“Em tempos de globalização, ser cidadão do mundo –
Clubes de Leitura para ampliar horizontes”, da Profª. Luzia
de Maria Rodrigues Reis.
Em dezembro, encerramos avaliando a importante e
abrangente programação, que teve um grupo ﬁel e qualiﬁcado, permitindo-nos mantê-la sem interrupção e discutimos
ideias para 2020.
Agradecemos o apoio de todos, em especial à nossa
equipe, sempre tão participativa, sem o que não teria sido
possível a realização deste trabalho.
Coordenação do Programa de TV
Prof. Antonio Puhl
Dando prosseguimento ao Projeto ASPI-UFF em Ação,
o GT-TV foi constituído, em 2019, pelos seguintes professores: Antonio Puhl (Coord.), Arthur C. Santa Rosa, Cecília
Corrêa de Medeiros, Liliana Hochman Weller, Maria
Felisberta Baptista da Trindade, Miguel Ongarato, Norma
Villa Éboli e Tânia Gonçalves de Araújo. A produção de programas para a UNITEVÊ, realizado sempre em parceria com
a Equipe de Produção da PROEX, neste ano se constituiu
de especiais diﬁculdades, devido a vários problemas pelos
quais passou a UFF e, especialmente a PROEX. Assim,
esta equipe, além de deixar a sede da ASPI-UFF e voltar
para a Escola de Extensão, teve rescindido o contrato com
a empresa que mantinha os bolsistas-estagiários, e houve
demora de novos contratos, o que afetou as possibilidades de
produção de programas e explicam o fato de, em 2019, não
se ter tido a mesma intensidade que em anos anteriores. No
entanto, conseguiu-se produzir os seguintes programas:
o nº 107 “O Canto Coral”, com a participação do maestro
Joabe Ferreira, da ASPI; o nº 108 – “A Associação
Fluminense de Reabilitação – AFR”, com a participação do
Sr. Telmo Silva Hoeltz, Superintendente, e da Presidente
Dra. Maria Augusta de Figueiredo; nº 109 – “A Casa Maria
de Magdala”, com a participação de sua Diretora Sra.
Yara Amorim Ribeiro; nº 111 – “A Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE”, com a participação
de sua Presidente, Sra. Sonia Maria M. Saraiva dos Anjos
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e da voluntária Sra. Raphaella Idria Lima; e nº 112 –
“A Associação Fluminense de Amparo aos Cegos – AFAC”,
com a participação de Joana dos Santos Merat, responsável
técnica do Centro de Reabilitação.
Programa e Projetos Especiais
Profa. Cecília Corrêa de Medeiros
Como Coordenadora, assumimos, de forma coletiva,
compromissos com os movimentos sociais, especialmente
em Niterói, e no Rio de Janeiro e na esfera nacional. Divulgamos, na Agenda da Mulher, as atividades desenvolvidas
em 2019:
Em março, foram realizadas as seguintes Rodas de
Conversa: dia 12, “A Classe Trabalhadora e a Economia
Solidária”; dia 19, “Economia Solidária e Feminismo”; dia
20, “Cidadania na Perspectiva da Economia Solidária”, na
Casa da Economia Solidária Paul Singer (Av. Amaral Peixoto
901, Centro de Niterói), sob a organização da Coordenadoria
Economia Solidária SASDH/PMN, UFF/PROEX/NUEC
e Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres
(CODIM), com certiﬁcados da UFF/PROEX/NUEC.
Ainda em março, no dia 14, foram realizados o “Circuito
de Feiras de Economia Solidária”, com Conversa sobre
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Classe Trabalhadora e Economia Solidária, no Terminal
Rodoviário, e no dia 22, na Praça Ary Parreiras, em Icaraí;
neste mesmo dia, 22, abertura do Curso “Classe trabalhadora
em Processo Democrático: Lutando por seus direitos”, sob
o tema “Cidadania e Direito à Saúde Mental da Mulher”, na
Escola de Serviço Social da UFF, no Campus do Gragoatá,
São Domingos, Niterói.
Coordenamos os 21 dias do ATIVISMO “Não à violência
contra mulheres idosas”, onde foram debatidas: “Linguagem
e Tecnologias”, “Educação da Mulher Jovem, Adulta e
Idosa”, “Cultura para igualdade”, “Cidadania, Justiça Social
e Inclusão”, na sede da CODIM, Rua Cônsul Francisco
Cruz 49, Centro, Niterói, buscando contribuir com propostas
pertinentes para a V Conferência de Políticas Públicas de
Mulheres, em Niterói.
Participação e Títulos
Membro titular do Conselho Municipal dos Direitos da
Defesa da Pessoa Idosa (COMDDEPI), para gestão 20192021; Delegada da Conferência da Mulher e Coordenadora
do GT de Educação, de 27 e 28/10/2019; Delegada da
Conferência Municipal e Estadual do Idoso e eleita como
Delegada para a Conferência Nacional, e membro titular do
Conselho Municipal da CODIM 2020-2022.

Maio: Feliz Dia das Mães!
Nada se iguala ao amor da mãe por seus ﬁlhos. Então, peçamos por eles:
Mãe de Jesus e nossa...
No aconchego do Teu bondoso coração, pedimos por nossas famílias.
Escutai as nossas preces. Amém!

Maio

Aniversariantes

Feliz-idade: Felicidade, com Paz, Saúde e Amizades.
1 Zélio Costa
2 Maria Lucília Barbosa Quaresma
Marialina Bravo
Regina Maria Montaleão Ether
3 Celi Gomes Dias Pires
Edmundo Antonio Soares
4 Celina Tavares Coelho da Silva
Vilma Duarte Câmara
5 Alides de Souza Pinto
Luiz Ferreira da Silva
7 Sidney Gomes
8 Eda Miranda Vaz
9 Darcira Motta Monteiro
Leila Maria Thomas e Cruz de Sá
11 Diva Rosa Gomes Barbosa
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Ferdinando de Moura Rodrigues
12 Clarice Muhlethaler de Souza
José Luiz Padilha Martins
Wilson Bastos Lagalhard
14 Anna Pedreira Boechat
15 João Baptista Guedes e Silva
Sílvio Eduardo Gonçalves Gomes
16 Leila Ferro e Silva
Marcos Antonio Matos Santiago
17 Célia Maria Silva de Bragança
Maria de Lourdes Gueiros Machado
Sandra Carvalho de Montalvão
Stella Maria Pereira de Gregório
19 Sonia Regina de Mendonça
20 Eulógio Carlos Queiroz de Carvalho

21 Aﬀonso Junqueira Accorsi
Ataliba Vianna Crespo
22 Maria Ignez Medeiros de Figueiredo
23 Edson Nogueira Paim
Rui Capdevile
24 Walter Ronaldo Nunes
25 Ruth Cantarino O’ Dwyer
27 José Leonardo M. Demétrio de Souza
Nelly Leite Bittencourt
Rachel Soihet
29 Eni Pinto dos Santos
Marcos Raimundo Gomes de Freitas
Regina Helena Cezar Maldonado
Rivo Gianini de Araújo

