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P O R T A R I A S  DE  L O U V O R  2011 
 

Em 01/02/2011, o REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, 

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin, considerando as suas prerrogativas e atribuições 

estatutárias e regimentais, resolveu 

reconhecer e distinguir , com 

LOUVOR, os servidores abaixo, 

pela dedicação, zelo pelo 

patrimônio da Universidade e pela 

vida das pessoas, destacando o 

profissionalismo demonstrado em 

episódio lamentável ocorrido nas 

formaturas do dia 29 de janeiro de 

2011 no CIDEC-SUL, emitindo 

portarias de louvor e determinando 

que estas portarias sejam incluídas 

nas pastas funcionais dos servidores, bem como dar ampla divulgação das mesmas. PORTARIA DE LOUVOR NºPORTARIA DE LOUVOR NºPORTARIA DE LOUVOR NºPORTARIA DE LOUVOR Nº SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR    
PORTARIA DE LOUVOR Nº 001/2011 Adelson Claiton da Matta Dias 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 002/2011 Marco Antonio Schimitt Peçanha 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 003/2011 Nilo Sérgio Lemos da Silva 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 004/2011 Airton Torma Costa 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 005/2011 Sérgio Simões de Freitas 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 006/2011 Sérgio Roberto Wanglon Freitas 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 007/2011 Paulo Ricardo Salati de Souza 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 008/2011 Ricardo Serra Orsini 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 009/2011 Semarino Esteves Alves 

PORTARIA DE LOUVOR Nº 010/2011 Luiz Roberto da Silva Monteiro 
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FURG terá Centro Regional de Referência em Crack e outras drogas 
  A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
está entre as 49 universidades federais e estaduais do país com 
projetos aprovados para atuarem como Centros Regionais de 
Referência em Crack e Outras Drogas (CRR). Na quinta-feira, 17, o 
reitor João Carlos Brahm Cousin e o diretor do Centro Regional de 
Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos 
(Cenpre) da FURG Fernando Amarante participaram, em Brasília, do 
seminário que deu início à implantação de Centros. 
 

  Aberto pela presidente Dilma Roussef, no Palácio 
do Planalto, o seminário reuniu reitores e representantes das 49 
universidades envolvidas. Acompanhada pelos ministros da 
Educação, Saúde e Justiça, a presidente Dilma destacou a 
importância das Universidades nesse trabalho e a determinação de 
seu governo em fazer uma luta vigorosa contra o crack, utilizando de 
todos os meios para combatê-lo, especialmente através do saber e 
conhecimento acumulado nas Universidades. 
 

  Os centros servirão para capacitar profissionais de 
saúde e de assistência social que atendem a usuários de drogas e suas 

famílias. Os quatro cursos de capacitação previstos devem iniciar em março e vão abordar o gerenciamento de casos, a reinserção social e o aconselhamento 
motivacional, bem como o aperfeiçoamento de médicos atuantes no Programa de Saúde em Família (PSF), no Núcleo de Assistência à Saúde da Família 
(NASF) e profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas). 
 

 A FURG receberá R$ 300 mil do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) para capacitação de profissionais, a partir de convênio com a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), ligada ao Ministério da Justiça. Em todo país, ao final de 12 meses, os centros formarão 14,7 mil profissionais, em 
844 municípios de 19 estados do país. 
 

  O seminário, além de estreitar o relacionamento entre os parceiros, discutiu o conteúdo dos quatro cursos que serão oferecidos aos profissionais 
e apresentou o processo de avaliação das instituições participantes. "O encontro foi extremamente positivo”, diz o reitor da FURG. Ele destaca que a 
Universidade já tem ampla experiência no trabalho contra o uso de drogas e no apoio e recuperação de dependentes químicos, especialmente através do 
Cenpre. 
 

  Durante o seminário, o reitor manteve contato com a secretária nacional de Políticas sobre Drogas Paulina do Carmo Vieira Duarte, que 
garantiu estar tudo pronto para a assinatura dos convênios e repasse da verba a cada Universidade.   
 

  A iniciativa faz parte do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, lançado no ano passado pelo governo federal. O plano 
prevê, também, a ampliação do número de leitos de internação de usuários, a ampliação do número de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e 
dos Centros de Referência Especializada de Assistência Social (Creas), a realização de estudos e pesquisas, a ampliação do horário de atendimento do 
VivaVoz (serviço telefônico de orientação), a criação de centros de pesquisa e novas metodologias de tratamento e reinserção social, e medidas de 
enfrentamento ao tráfico. 

Assessoria de Comunicação Social/FURG 

 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
MEMO.CIRC.Nº 003/PROGEP      Em 18 de Fevereiro de 2011 

Assunto: Ficha Funcional 
 
 Prezada Chefia: 
 
 O servidor da Universidade, acessando o sítio www.sistemas.furg.br, por meio de sua matricula SIAPE e senha, poderá atualizar através da opção 
“painel de controle” seus dados cadastrais como: número de documentos, endereço residencial, telefone e e-mail para contato.  
 

 Informamos que atendendo solicitação da PROGEP o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI viabilizou através da mesma opção acima 
mencionada, também a inclusão/atualização de foto do servidor na ficha cadastral.   
  

 Diante do exposto, solicitamos que o servidor acesse o sistema para conferência e atualização de seus dados cadastrais, bem como faça a inclusão de 
sua foto caso a mesma não esteja disponível.  
 

Para inclusão ou atualização de foto: 
Foto de rosto 3x4, arquivo máximo 100kb, de preferência JGP ou GIF. A foto deverá ser escaneada ou poderá ser extraída parte de uma outra foto maior. 
 

 A alteração dos dados cadastrais e a inclusão/atualização de foto são de responsabilidade exclusiva do servidor, visto que para acesso ao sistema, 
fará uso de sua senha pessoal e intransferível.   
 

 A presente iniciativa está inserida no projeto de identificação dos servidores da Universidade. 
 

 No caso de dúvida técnica para inclusão ou atualização de foto na ficha cadastral, o servidor deverá fazer contato com o NTI – Núcleo de Tecnologia 
da Informação, através do e-mail nti@furg.br ou fone 32336568.  
 

 Solicitamos ampla divulgação do conteúdo do presente documento aos servidores lotados em sua Unidade, visando que através da participação de 
cada um, a Universidade disponha através de sistema informatizado, de cadastro atualizado de todos os seus servidores.  
 

 Atenciosamente 
 

CLAUDIO PAZ DE LIMA 
Pró–Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
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GRADE  DE  PROGRAMAÇÃO  FURG  TV 

A FURG TV apresenta sua nova grade de programação para 2011. 
 
A grande novidade este ano é a transmissão ao vivo e diária de seu Telejornal, o FURG TV 

Notícias. 
  Alguns programas, já consolidados, ganham uma nova roupagem com novos apresentadores, 
produtores e formatos. 
  Destaque também para a parceria com a TV Brasil, uma TV pública, nacional, independente e 
democrática, assim como, a emissora da Universidade Federal do Rio Grande. 
  Assista nossa programação pelos canais 15 da NET, 8 da Via Cabo e pelo site www.furgtv.furg.br 
 

HORÁRIOS 

INÍCIO FIM 
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

08:00 08:30 Repórter Brasil Repórter Brasil Repórter Brasil Repórter Brasil Repórter Brasil 
08:30 12:00 Prog. Infantil Prog. Infantil Prog. Infantil Prog. Infantil Prog. Infantil 
12:00 12:30 100% Brasil 100% Brasil 100% Brasil 100% Brasil 100% Brasil 
12:30 13:00 Musiurg Ação FURG Intercâmbio Tela Eletrônica Autografando 
13:00 14:00 FM Café FM Café FM Café FM Café FM Café 
14:00 14:30 Ação FURG Musiurg  Tela Eletrônica 
14:30 15:00 

DOC TV 
Autografando Intercâmbio Auto Falante Outras Palavras 

15:00 15:30 Tela Eletronica  Ação FURG Musiurg 
15:30 16:00 Auto Falante Outras Palavras DOC TV 

Autografando Intercâmbio 
16:00 17:30 Sem Censura Sem Censura Sem Censura Sem Censura Sem Censura 
17:30 18:00 Rede Jovem Média Nacional Alto Falante Média Nacional Diverso 
18:00 18:30 Estúdio Móvel Estúdio Móvel Estúdio Móvel Estúdio Móvel Estúdio Móvel 
18:30 18:50 Rumos Brasil Rumos Brasil Rumos Brasil Rumos Brasil Rumos Brasil 
18:50 19:00 FURG TV Notícias FURG TV Notícias FURG TV Notícias FURG TV Notícias FURG TV Notícias 
19:00 20:00 FM Café FM Café FM Café FM Café FM Café 
20:00 20:30 Ação FURG Musiurg Tela Eletrônica 
20:30 21:00 

Outras Palavras DOC TV 
Autografando Intercâmbio Auto Falante 

21:00 21:30 Musiurg Tela Eletrônica Ação FURG 
21:30 22:00 Intercâmbio Auto Falante Outras Palavras DOC TV 

Autografando 
22:00 22:30 Cine FURG Cine FURG Cine FURG Cine FURG Cine FURG 

Obs: A programação do final de semana ainda não está definida. 
 

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG, uma instituição de ensino 
superior gratuita, vem através de suas emissoras tornar público suas atividades 
desenvolvidas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão universitária, 
trabalhando fortemente a divulgação dos conhecimentos por ela produzidos e de 
disseminar as informações de interesse da comunidade na qual está inserida.  

 
A FURG TV e a FURG FM buscam desenvolver suas atividades de 

maneira imparcial e esclarecedora, com o objetivo de desenvolver e incitar o olhar 
crítico de seus telespectadores e ouvintes. As emissoras também procuram 
comprometer-se com a disseminação da cultura, com a promoção da qualidade 
de vida, com a disponibilização de uma programação alternativa e, principalmente, 
com a participação intensa da comunidade. 

  
FURG TV E FURG FM 

EDUCAÇÃO E CULTURA EM SINTONIA   
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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. (complemento ao divulgado no RH de janeiro/2011) 
 

NOME / SERVIDOR CARGO ÚLTIMA 
LOTAÇÃO 

DATA DO 
ÓBITO 

SITUAÇÃO NA 
DATA DO ÓBITO 

MARIA DE LOURDES AMARAL DOS SANTOS Técnico em Laboratório DCF 22/12/2010 APOSENTADA 
 

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
ACIDENTES COM MATERIAL BIOLÓGICO E PERFURO-CORTANTE 

 
Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados 

como casos de emergência médica, uma vez que as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B 
necessitam ser iniciados logo após a ocorrência do acidente, para a sua maior eficácia. 

As medidas de precaução padrão deverão ser adotadas quando houver a possibilidade de contato com 
sangue, secreções, excreções, fluidos corporais, pele não-íntegra e mucosas. 

“Os riscos biológicos (microorganismos) podem provocar a falsa sensação de que não existem no 
ambiente, fazendo com que as medidas de proteção e segurança pareçam menos importantes.” 

Faça sua parte. Proteja-se 
 
 
 

ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 
APOSENTADOS/PENSIONISTAS PORTADORES DE DOENÇA GRAVE 

 

 Os servidores aposentados e pensionistas portadores das doenças abaixo discriminadas, consideradas 
como “doenças graves previstas em lei”, poderão solicitar isenção do Imposto de Renda na Fonte. Para isso deverão 
entrar em contato com a PROGEP/DIGEP/Div. de Administração (telefone 3233.8650). 
 
  A Lei nº 11.052, publicada no DOU de 30/12/2004, alterou o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, com a redação dada pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992. Desta forma, o inciso XIV do art. 6º 
da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 
1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6o ... 

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos 
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget 
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em 
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou 
reforma; 
 

 

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 

Irai Francos Mirapalhete EDGRAF PROEXC/NUDESE Memo. 002/2011 
  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 
 


