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FURG 47 AN0S: acolhendo pessoas, abraçando culturas e construindo conhecimento
Mensagem da Reitoria em comemoração aos 47 anos da FURG
Neste 20 de agosto de 2016, dia em que a FURG completa 47 anos de sua fundação, temos um só
sentimento: gratidão.
Sempre seremos agradecidos àqueles e àquelas que por aqui passaram e deixaram um pouco de si, de seu
trabalho, de sua dedicação.
Hoje, especialmente, agradecemos a quem aqui está agora e contribui, diariamente, para o fortalecimento
da nossa Universidade como um espaço de pluralidade de pensamentos, de avanços das fronteiras do
saber e de participação democrática e inclusiva.
Parabéns a todos e todas que fazem parte da história dos 47 anos da FURG!
Danilo Giroldo
Vice-Reitor

Cleuza Dias
Reitora

CURSOS DE CAPACITAÇÃO ACONTECENDO NA PROGEP
Introdução a Sustentabilidade e ao Sistema de Gestão Ambiental da FURG
A PROGEP, em parceria com a Secretaria Integrada de Gestão
Ambiental (Siga) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), deu
início ao curso de capacitação “Introdução a Sustentabilidade e ao
Sistema de Gestão Ambiental da FURG”. A capacitação possui como
público-alvo os Membros do Comitê Diretor (CD) e os Agentes de
Gestão Ambiental (AGAs).
Durante os encontros, que se
estenderão até setembro, os
participantes
poderão
conhecer todas as atividades
desenvolvidas na FURG e se
inteirarem completamente da temática ambiental. Sob a coordenação do
servidor Cleber Palma, serão ministradas palestras, mesas redondas e
aulas teóricas, com a possibilidade de aulas práticas e visitas técnicas
para aprofundar os temas que envolvem a sustentabilidade. As atividades
buscam qualificar, cada vez mais, a discussão e a busca de soluções
para a Universidade.
RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS – DECRETO 7.862/2012
O recadastramento é no banco, é obrigatório e anual, sempre no mês do seu aniversário.
O recadastramento deve ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa ou do Banco
de Brasília - BRB. Se você recebe seu pagamento por meio de um desses bancos, deverá realizar o
seu recadastramento em qualquer agência do seu banco. Se você recebe por meio de outro banco,
procure uma das agências desses três bancos.
A FALTA DE RECADASTRAMENTO PODE RESULTAR NA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA OU PENSÃO.

Alô SEGEP – Central de Atendimento SIPEC
0800-9782328

http://www.planejamento.gov.br/tema/recadastramento
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Roberta Herman Mesko
Tec em Assunt Educacionais
ProExc – 08/08/2016
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Apresentamos os novos servidores à Comunidade
Universitária e compartilhamos com todos a felicidade de
recepcionar os novos colegas, que, por certo, estão
dispostos a assumir a identidade, o respeito e o carinho que
temos pela nossa FURG.
Ronaldo Piccioni Teixeira
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

Samuel Vinicius Bonato
Professor do Magistério Superior
ICEAC – 15/08/2016

Felipe Tavares dos Santos
Tradutor Interprete de Linguagem
Sinais
PRAE - SLS – 18/08/2016

Maria Cristina Pires Pereira
Tradutora Interprete de Linguagem
Sinais
PRAE - SAP – 22/08/2016

Depósito de pagamento de servidor exclusivamente em conta salário
A partir do contracheque de setembro, a ser pago em outubro, o pagamento de servidores ativos, aposentados e
pensionistas do Executivo Federal será depositado exclusivamente em conta salário. A medida também se aplica
ao repasse de benefícios a anistiados políticos que recebem pela folha do governo federal.
O crédito será transferido automaticamente para os titulares de conta corrente ou poupança, sem a necessidade
de qualquer providência por parte dos interessados. O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
(Siape) já está adaptado ao novo procedimento a partir do aproveitamento dos dados bancários existentes no
sistema.
A conta salário é uma exigência do Banco Central, pois atesta a garantia de que o pagamento foi efetuado. Além
disso, a modalidade consta como uma exigência prevista no edital de credenciamento das instituições bancárias
que ficaram responsáveis pela realização dos créditos decorrentes da folha de pagamento dos servidores do
Executivo Federal: Banco do Brasil, Caixa, Santander, Banrisul, Bradesco, Itaú, HSBC, Banese, Cecoopes, Sicredi
e Bancoob.
O servidor ativo, aposentado, pensionista ou anistiado político poderá, quando quiser, mudar de banco, mas
deverá optar somente por outra instituição credenciada. A escolha deverá ser comunicada à unidade local de
gestão de pessoas, a quem caberá a atualização das informações bancárias no Siape.
Alertamos que algumas instituições devem adotar a mesma numeração da conta corrente ou poupança na conta
salário, a exemplo do Banco do Brasil, que já se utiliza do sistema de numeração única. Porém, a depender da
instituição, poderão ocorrer alterações nos códigos de conta e agência bancária e esses números diferentes
constarão dos contracheques.
Como se trata de procedimento em início de implementação, falhas pontuais podem eventualmente ocorrer, como
demora na transferência do crédito da conta salário para a conta corrente ou poupança. Nesse caso, o
interessado deve informar o problema a sua agência bancária.
Atenciosamente,
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO – SEGRT

APOSENTADORIAS DE AGOSTO/2016
“Em 46 anos de existência, muitas pessoas passaram pela FURG e dedicaram grande parte de suas vidas para construir essa história de mais
de quatro décadas. A você nosso sincero agradecimento e a certeza de que sempre será presença, boa e feliz, na memória da FURG. Que
seus novos sonhos e projetos sejam cheios de sucesso como foi sua trajetória em nossa Universidade.”
Profa. Dra. Cleuza Maria Sobral Dias

Nome do servidor

Cargo

Lotação

Ingresso

Aposentadoria

Anadir Freitas de Oliveira

Auxiliar de Enfermagem

HU - Coordenação de Enfermagem

26/12/1994

18/08/2016

Evandro Costa

Professor do Magistério Superior

EQA - Escola Química e Alimentos

17/10/1989

15/08/2016

Rosane Gomes Rejes

Enfermeira

Cedida

14/10/1985

15/08/2016
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A PROGEP criou este espaço para divulgar os nomes de servidores da FURG, de servidores em
exercício na FURG, de estagiários ou de contratados que, no desempenho de suas atividades, tiveram o
reconhecimento das Unidades recebedoras desses serviços, considerando-os realizados com presteza e
eficiência e merecedores de enaltecimento.

SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS / CONTRATADOS

LOTAÇÃO

UND. ATENDIDA

PROINFRA/PU/HORTO

Horto

PROGEP

Diego Kurz Samaniego

PROGEP

PROGEP/DIDESP/CFC

ATIVIDADE
Excelência na prestação do serviço de
jardinagem
Excelente trabalho desenvolvido para
desempenho das atividades da unidade

As unidades administrativas que receberem serviços prestados por servidores da FURG e entenderem que estes tenham sido executados de forma diferenciada, portanto merecedores de um
agradecimento especial, poderão encaminhar correspondência à chefia desses servidores, com cópia para a PROGEP, para que possamos divulgar neste espaço esse reconhecimento.

Diretoria de Atenção à Saúde Atenção!
A PROGEP, através da Diretoria de Atenção à Saúde - DAS, está cadastrando doadores voluntários de sangue.
Justifica-se a formação do referido cadastro face à necessidade de reposição dos estoques no banco de sangue de nosso
município. Nesse sentido, para que possamos contar com um cadastro de doadores, é necessário que estes realizem suas
inscrições de modo absolutamente voluntário.
Para tanto, solicitamos o preenchimento do cadastro através do link: https://goo.gl/forms/vXskJkJSIrEy1Gjh1
Algumas informações sobre doação de sangue:
Você não poderá doar sangue se:
•
•
•
•
•
•

Tiver idade inferior a 16 anos ou superior a 69 anos.
Tiver peso inferior a 50 quilos.
Estiver com anemia no teste realizado imediatamente antes da doação.
Estiver com hipertensão ou hipotensão arterial no momento da doação.
Estiver com aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos no momento da doação.
Estiver grávida.
Algumas curiosidades sobre o sangue:

•
•

•
•
•
•
•

Quatro é o número de vidas que podem ser salvas com cada doação de sangue.
O volume total de sangue a ser doado não pode exceder 8 ml / kg de peso para as mulheres e 9 ml / kg de peso para
os homens. O volume máximo admitido para uma doação é de 450 ml ± 50 ml, aos quais podem ser acrescidos até 30
ml para realização dos exames laboratoriais exigidos pelas leis e normas técnicas.
Todo o processo de doação de sangue dura cerca de uma hora.
O sangue doado é testado para seis doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue: Hepatite B, Hepatite C, HIV,
HTLV, Sífilis e doença de Chagas.
Mulheres representam menos de 40% dos doadores de sangue no Brasil.
Anemia é a principal causa de inaptidão à doação de sangue.
A ciência avançou muito e fez várias descobertas. Mas ainda não foi encontrado um substituto para o sangue
humano. Por isso, sempre que precisa de uma transfusão de sangue, a pessoa só pode contar com a solidariedade
de outras pessoas. Doar sangue é simples, rápido e seguro. Contudo, para quem o recebe, esse gesto não é nada
simples: vale a vida. Seja doador voluntário. Faz bem também para você. Porque a satisfação de salvar vidas é a sua
maior recompensa.
Quem doa sangue, doa vida.
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FURG 47 ANOS
LOGOTIPO DA FURG
O logotipo da FURG foi idealizado por Maria José Boaventura Leite
(Marijô), ex-professora do Departamento de Letras e Artes da FURG,
através de um concurso realizado em 1978.
Fonte: Acervo do NUME

FURG

20/08/2016

anos
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TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS DOCENTES AGOSTO 2016 – Lei 13.325/2016
RT já incluída para aperf. espec. mest. e dout.
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TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS TAES AGOSTO 2016 – Lei 13.325/2016

Preserve a Vida! Velocidade máxima no Câmpus Carreiros: 50Km/h

FURG / Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – PROGEP
Rio Grande – Av. Itália Km 8 - Câmpus Carreiros – Fone 3293.5325 – HTTP://www.progep.furg.br – E-mail: progep.secretaria@furg.br
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