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OCEANÁRIO BRASIL 
 

          A empresa construtora do Oceanário, Uni 

Engenharia, apresentou as demais empresas que 

participam do projeto e sua implementação. Cada etapa 

foi explicada detalhadamente, inclusive os processos 

que estão sendo desenvolvidos antes da construção dos 

prédios, como pré-moldados, estruturas metálicas, 

esquadrias, material e técnicas diferenciadas. Também 

foram explicados os projetos arquitetônicos, de suporte 

à vida e de tratamento de efluentes com integração ao 

ambiente natural. 
 

            Maquete apresentada pela empresa construtora 

do Oceanário Brasil. O diretor da Uni Engenharia, o 

reitor e o vice-reitor da FURG, profs. João Carlos 

Brahm Cousin e Ernesto Luiz Casares Pinto.  
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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

MEMO.CIRC.Nº 001/PROGEP      Em 12 de Janeiro de 2011. 

 

Assunto: Obtenção de senha 
 
 Por meio do Memo. Circular nº 049/PROGEP, datado de 22/12/2010, divulgamos os 
procedimentos a serem adotados pelos servidores para obtenção de senha para consignação em folha 
de pagamento, conforme orientação da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão – SRH/MP. 
 
 Considerando mensagem emitida em 07/01/2011, divulgamos a seguir as alterações 
estabelecidas pela SRH/MP no procedimento para obtenção de senha a partir de fevereiro de 2011 e 
solicitamos ampla divulgação aos servidores lotados em sua Unidade. 
 

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO (SIAPE) COM USO DE SENHA 
 

A SRH/MP comunica alteração dos procedimentos de obtenção de senha para consignação a partir de fevereiro de 
2011. 
 
Visando aumentar a segurança nas operações, a partir de 01/02/2011 a senha para consignações será obtida 
exclusivamente pelo portal  SIAPENET. 
 
Os servidores e beneficiários de pensão que ainda não utilizam o SIAPENET devem, primeiramente, procurar sua 
unidade de pagamento para cadastrar seu e-mail no SIAPE a seguir, podem se cadastrar no próprio portal 
SIAPENET. 
 
Para se cadastrar no SIAPENET, o servidor ou beneficiário de pensão deve acessar o portal (www. 
siapenet.gov.br), entrar no módulo  servidor  ou pensionista, respectivamente, informar sua identificação única e  
clicar no botão avançar.  
 
Após, preencher seus dados cadastrais e gerar sua nova senha para utilizar o portal SIAPENET o acesso ao 
SIAPENET permite outros benefícios como, por exemplo, consultar/imprimir contracheque dos últimos 12 meses 
ou declaração de rendimentos. 
 
Para gerar uma senha de consignação, o servidor ou beneficiário de pensão deverá entrar no portal do 
SIAPENET, acessar o módulo servidor  ou pensionista, clicar em consignações e depois em gerar senha de 
consignação a senha gerada será enviada para o respectivo e-mail  cadastrado. 
 
A senha impressa no contracheque do mês de dezembro/2010 poderá ser desbloqueada, através da central de 
serviços do SERPRO, ate 31/01/2011 tendo validade por trinta dias a partir da data do desbloqueio. No 
contracheque de janeiro/2011 já não haverá senha informada. 

 

 
ENDEREÇO RESIDENCIAL DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

 

  Os servidores ativos e aposentados devem manter o seu endereço residencial atualizado junto à 
PROGEP/DIGEP. 
  Os atuais endereços residenciais dos servidores constam no respectivo contracheque. Caso o endereço 
constante de seu contracheque esteja desatualizado, o servidor deverá encaminhar à PROGEP/DIGEP solicitação 
de alteração de endereço, mantendo assim seu cadastro atualizado, sem qualquer prejuízo na remessa de 
correspondência ao mesmo, quando necessário. 

 
OBS.: É de responsabilidade de o servidor manter seu endereço residencial sempre atualizado junto à PROGEP/DIGEP. 
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GABINETE DO REITOR 
 

ATO EXECUTIVO Nº 001/2011 
 
 

 O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade, nesta data, 
 
 
 
 R E S O L V E: 
 
  
 
 Art. 1º - Estabelecer que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir desta data, o HU passe 
a atuar no sistema de atendimento aos usuários de saúde, exclusivamente pelo SUS – Sistema 
Único de Saúde. 
 
 § 1º - O disposto no caput impede que seja celebrado qualquer tipo de convênio ou 
acordo com entes privados, visando ressarcimentos pelos serviços prestados. 
 
 § 2º - Fica proibida a cobrança a título particular, por toda e qualquer internação, ato 
médico ou serviço prestado no âmbito do HU. 
 

Art. 2º - Criar, no âmbito do HU, Comissão específica que será instituída por Portaria do 
Reitor, para realizar as Sindicâncias e os respectivos Processos Administrativos Disciplinares. 

 
Art. 3º - Definir que, no prazo de 60 (sessenta) dias, as Pró-Reitorias afins e a Direção do 

HU, atuem no sentido de colocar em funcionamento, sistemas de controle de vigilância 
eletrônica e controle de acessos, circulação e permanência nos recintos do HU, tanto de 
servidores da Universidade como de estudantes, usuários e visitantes da Instituição. 

 
Art. 4º - Autorizar, as Pró-Reitorias afins e a Direção do HU, a expedirem Atos normativos 

visando ao cumprimento e operacionalização do disposto acima. 
 
Art. 5º - Este Ato Executivo entra em vigor nesta data e fica submetido a referendo do 

CONSUN. 
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 
Reitoria da Universidade 

 
Em 13 de janeiro de 2011. 

 
 
 

Prof.Dr. João Carlos Brahm Cousin 
REITOR 
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ÓBITOS 2010 
 

 È com pesar que a PROGEP/DIGEP divulga abaixo a relação de servidores da FURG que faleceram durante o ano de 2010, ao 
mesmo tempo em que reconhece e enaltece o empenho destes em suas atividades funcionais, contribuindo para o crescimento e 
engrandecimento de nossa Universidade.  
 

NOME / SERVIDOR CARGO ÚLTIMA 
LOTAÇÃO 

DATA DO 
ÓBITO 

SITUAÇÃO NA 
DATA DO ÓBITO 

PETRONILDA CERON ZANETTI Auxiliar de Enfermagem HU 12/03/2010 ATIVA 

DIONEI DE OLIVEIRA DIAS Auxiliar em Administração SAMC 30/03/2010 APOSENTADO 

PEDRO SIEDERSBERGER Professor de 3º Grau DMC 09/04/2010 APOSENTADO 

DAOIZ MENDOZA AMARAL Professor de 3º Grau DPAT 14/05/2010 APOSENTADO 

RICARDO ROBERTO CAPITOLI Professor de 3º Grau DO 16/05/2010 APOSENTADO 

JULIO CARLOS REGULY Professor de 3º Grau DQUI 07/06/2010 APOSENTADO 

ANTONIO CARLOS LOURENCO Professor de 3º Grau DCEAC 10/06/2010 APOSENTADO 

ERCILIA DUARTE PARULLA Auxiliar de Enfermagem HU 14/07/2010 ATIVA 

LUIZ DA SILVA FIDALGO Assistente em Administração SAFC 03/10/2010 APOSENTADO 

ROSI QUARESMA MARTINS Técnico em Secretariado  CEDIDA - BSB 05/11/2010 ATIVA 

EDISON RODRIGUES  Secretario Executivo PROPLAD 21/11/2010 ATIVO 

ANTONIO CARLOS PESTANA DE OLIVEIRA Assistente Técnico de Embarcações ESANTAR 21/12/2010 APOSENTADO 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
Câncer de Pele - O sol é um importante aliado para a saúde, mas é preciso ter cautela e evitar a exposição em 

excesso para evitar problemas como envelhecimento precoce e câncer de pele. 

Pessoas que trabalham freqüentemente ao ar livre devem ter alguns cuidados para se proteger: 

• Use sempre chapéu para se proteger; 

• Use camisa de manga longa; 

• Use calças compridas; 

• Passe sempre protetor solar, reaplicando o produto a cada 2 horas; 

• Use óculos escuros; 

• Procure sempre que possível ficar em lugares com sombra; 

• Evite se possível a exposição ao sol entre 10 e 16 horas. 
 

Fique atento aos sinais de alerta: 
• Manchas na pele que coçam, ardem, escamam ou sangram; 

• Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor; 

• Feridas que não cicatrizam por mais de 4 semanas; 

• Mudanças na textura da pele ou dor. 
 
 

RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES 
 

A SARH criou este espaço para divulgar os nomes dos servidores da FURG que, no desempenho de suas atividades, tiveram o 
reconhecimento por parte das Unidades recebedoras desses serviços, considerando-os realizados com presteza e eficiência e merecedores de 
enaltecimento. 

 

NOME DO(A) SERVIDOR(A) 
 

LOTAÇÃO UNIDADE ATENDIDA DOCUMENTO EMITIDO 

Heber Peliano do Nascimento e 
Luis Gustavo Oliveira (bolsista FAHURG) 

Diretoria de Gestão Acadêmica 
Coordenação dos Cursos  
De Eng. Química e Eng. 

Agroindustrial-Agroquímica 
e-mail - EQA 

Serviço de Manutenção do HU HU Serviço de Nutrição e 
Dietética/HU 

e-mail – CND/HU 

Bladmir de Lima Lopes PU – Viaturas 
Jorge Luis Costa Alves e equipe do Protocolo PU - Protocolo 
Carregadores – Costa Pinho PÚ 

GAB/Assessoria de 
Comunicação Social Memo.Circ. 14/2011 

Servidores e contratados que atuam nas 
formaturas da FURG 

FURG Vera Signorini - 
Familiar de formandos 

e-mail  

  As unidades administrativas que receberem serviços prestados por servidores da FURG e entenderem que estes tenham sido 
executados de forma diferenciada, sendo os servidores merecedores de um agradecimento especial, poderão encaminhar correspondência à 
chefia desses servidores, com cópia para a SARH, para que possamos divulgar neste espaço os nomes dos servidores que no exercício de 
suas atividades atuam de forma eficiente, procurando melhor atender aos usuários. 

 
PRESERVE A VIDA!  VELOCIDADE MÁXIMA NO CAMPUS CARREIROS: 50 KM/H 

 

 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - PROGEP 
Fone 3233.8698 – Fax 3232.9667 – http://www.progep.furg.br – E-mail: progep.secretaria@furg.br 

 


