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EXCEPCIONALMENTE na temporada 2011/2012,  devido a Colônia de Férias estar em
obras, haverá algumas alterações, que foram aprovadas na reunião do Conselho de Delega-
dos, realizada no dia 28 de setembro de 2011. No Regulamento os Artigos (Art. 1º §2º, Art.
3º, Art. 9º, Art. 11, Art. 29  lê-se  conforme o que segue:

Art. 1º §2º  Somente poderão utilizar a Colônia os Servidores que forem Filiados da Assufrgs
no mínimo 03 (três) meses antes da data da inscrição, mediante comprovação no contra-
cheque e ou recibo de pagamento da Assufrgs, devendo estar em dia com a Associação.Os
filiados com refinanciamento em virtude de débito com a ASSUFRGS poderão se inscrever,
porém deverão efetuar a quitação da dívida  até a data da inscrição da Colônia.

Casos de reincidência em refinanciamento nos dois últimos anos não poderão concorrer
à vaga a partir de 2011/2012.

O pagamento deverá ser feito somente em nome do titular sorteado.
Art. 3º - O titular é responsável pela escolha de seus acompanhantes conforme o número

limite indicado abaixo:
Apartamento: Serão disponibilizados 08 (oito) apartamentos, para, no máximo, 05 (cin-

co) pessoas.
Barracas: não haverá disponibilidade, pois todo material de uso dos apartamentos que

entrarão em obra estão aglomerados no espaço  físico do  galpão, cozinha e sala de tv,
impossibilitando o uso comum dos espaços.

Art. 9º - Na temporada, será assegurada, preferencialmente, 05 (cinco) apartamentos
para os titulares que nunca utilizaram a Colônia de Férias de Garopaba –SC, a partir de 2005.

Art. 11 - Os titulares poderão se inscrever no máximo em duas turmas, na modalidade
(apartamento) .

§ Único - O filiado  somente poderá utilizar a Colônia em uma das turmas.

CAPITULO V – TRANSPORTE
Art. 29 – A Assufrgs emitirá os bilhetes de passagem, via rodoviária, desde que antecipa-

damente confirmada ida/retorno com ônibus de linha.
 Poderá ser debitado do sócio,via convênio, em até 05 (cinco) parcelas.

Introdução ao Edital de Colônia de Férias Garopaba - SC 2011/2012

EDITAL COLÔNIA DE FÉRIAS DE GAROPABA/SC (temporada 2011/2012)
Inscrições para apartamentos.“Valores de descontos para a temporada:

Apartamentos 15%“Parcelamento em até 5 vezes
INSCRIÇÕES NO PERÍODO DE 18 A  28 DE OUTUBRO DE 2011

08 unidades de apartamentos, por período, com capacidade para 05 pessoas
As inscrições dos Servidores da UFRGS, sócios da ASSUFRGS serão realizadas somente

pela internet, através do site www.assufrgs.com.br   até as 17h do dia 28/10/2011(horário de
expediente da Assufrgs-centro).

Atenção: Os servidores sócios ativos da UFRGS  que não possuirem acesso a internet;
aposentados e pensionistas, sócios da UFCSPA e do IF/RS deverão realizar a inscrição no setor
de convênios   da Assufrgs na sede do Campus do Vale das 10h às 15h30min , e no centro das
8h às 17h30min, na Av. João Pessoa, n.º 1392.

Atenção: Para acessar o formulário de inscrição, o associado se identificará através do
código do cartão de identificação da UFRGS (crachá) e respectiva senha. No caso de aposen-

tados e pensionistas sócios, que não possuem cartão deverão entrar em contato com a Cen-
tral de Atendimento do CPD, pelo ramal 5333 (ou fone 3308-5333), em horário de atendi-
mento no CPD da UFRGS.

Publicação dos inscritos: 03 de novembro (quinta-feira)
Prazo para recursos: 08 de novembro (terça-feira)“Sorteio: 11 de novembro (sexta-feira)

às 15horas
Publicação dos Classificados:  14 de novembro (segunda-feira)

OBS: O sorteio será eletrônico e realizado pelo CPD da UFRGS, nos mesmos moldes do
sorteio de fiscais para o vestibular.

Confirmação de vaga: apresentação da identidade, cartão da ASSUFRGS e contracheque
de outubro de 2011““.

Somente poderão utilizar a Colônia os servidores que forem filiados da Assufrgs no míni-
mo 3 (três) meses antes da data da inscrição, mediante comprovação no contracheque ou
recibo de pagamento da Assufrgs, devendo estar em dia com a Associação.

Os filiados com refinanciamento, em virtude de débito com a ASSUFRGS, poderão se ins-
crever caso tenha efetuado o pagamento de 100% da dívida até a data inscrição.

Casos de reincidência em refinanciamento nos dois últimos anos não poderão concorrer à
vaga à partir da temporada de 2011/2012.

Os novos servidores não poderão entrar 02 vezes no sorteio. O pagamento deverá ser
feito somente em nome do titular sorteado.“

CONFIRMAÇÃO DAS TURMAS
- Titulares da 1ª a 5ª turma  confirmação de 16 a 22 de novembro.
- Titulares da 6ª a 10ª turma confirmação de 23 a 29 de novembro.
- Suplentes da 1ª a 10ª turma confirmação de 06 a 12 de dezembro.

1º Turma
18/12/2010 a 29/12/2011 - Natal

2º Turma
29/12/2010 a 09/01/2012 - Ano
Novo

3º Turma
09/01/2012 a 20/01/2012

4º Turma
20/01/2012 a 31/01/2012

5º Turma
31/01/2012 a 11/02/2012

6º Turma
11/02/2012 a 22/02/2012  -  Carnaval

7º Turma
22/02/2012 a 04/03/2012

8º Turma
04/03/2012 a 15/03/2012

9º Turma
15/03/2012 a 26/03/2012

10º Turma
26/03/2012 a 06/04/2012   -  Páscoa

A Coordenação da ASSUFRGS informa aos associados (as) que as inscrições para a temporada de férias na Colônia em Garopaba, estarão abertas a partir do dia
18 de outubro até o dia 28 do mesmo. o Edital segue abaixo e mais informações podem ser obtidas no site da Assufrgs.

Assembleia aprova abertura de tomada de preço para a
construção de novos apartamentos em Garopaba

Servidores também aprovaram nomes para a Comissão Eleitoral das próximas eleições da ASSUFRGS
O projeto da sede em

Garopaba irá para orça-
mento e posteriormente
para aprovação nas ins-
tâncias de representação
dos servidores, o Conse-
lho de Delegados e a
Assembleia.

A Assembleia de sócios da ASSUFRGS acon-
teceu dia 06 de outubro, na Faculdade de Di-
reito,  os servidores deliberaram os seguintes
pontos de pauta: - Comissão Eleitoral (eleições
da ASSUFRGS), Comissão Eleitoral (eleições da
CIS), Apresentação do Projeto de Garopaba e
Assuntos Gerais.

Os Coordenadores Gerais da ASSUFRGS
Bernadete Menezes (Berna) e Sílvio Corrêa,
conduziram os trabalhos e deram os relatos
de cada um dos pontos de pauta. Logo em
seguida convidaram o coordenador geral José
Luis Rockenback (Neco) a integrar a mesa da
assembleia, sendo que o mesmo declinou do
convite informando que teria de se retirar da

assembleia logo. Então foram chamados para
compor a mesa a aposentada Lizete Dias De
Castro Miguens, do Conselho de Delegados, a
Coordenação de Finanças, representada por
Maria Shirley Funk Cassel e Miguel Angelo Ri-
beiro de Ribeiro, da Coordenação Jurídica e
Relações de Trabalho.

Na Assembleia os servidores puderam
visualizar o projeto da Sede de Garopaba atra-
vés da explanação da Coordenação. Após
amplo debate, a assembleia deliberou pela
aprovação do projeto e autorizou a coorde-
nação a dar inicio aos trâmites de orçamento
da obra. Com relação a esta deliberação tam-
bém foi aprovado, por unanimidade, que não
será aberto campo de comentários na pági-
na, buscando desta forma valorizar a partici-
pação dos sócios em assembleia.

Além disso, foram prestados esclarecimen-
tos sobre os processos eleitorais da Assufrgs
e da Cis e após indicação de nomes, foram
aprovados os seguintes:
COMISSÃO ELEITORAL -
ASSUFRGS

 (Aprovada por una-
nimidade)

Sílvia Fernanda
Peçanha Martins,
Patrícia Helena
Xavier dos Santos,
Paulo Antoniolli,
Sônia Meri
Fagundes, Yara Coe-
lho Carbonell,
Teresinha da Costa
Fraga e Mara Maria
Soares Camargo

INDICATIVOS DE DA-
TAS PARA ELEIÇÃO
DA ASSUFRGS:

Abertura do Processo com Edital para as
eleições da Gestão  (Aprovado por unanimi-
dade)

Período aprovado última semana de no-
vembro/ início de dezembro.

POSSE DA NOVA DIREÇÃO

(Aprovado com 1 voto contrário)
23 de dezembro, na Festa de Final de Ano.

COMISSÃO ELEITORAL
CIS (Aprovada com 1 abstenção)

Carla Santos Ferreira, Ubayar Carbonell
Closs e Zélia da Silva Zaghetto.



Coordenação Geral: Bernadete Menezes (Berna), Silvio Corrêa e José Luis Rockenbach (Neco)
Administração e Finanças: Maria Schirlei Funk Cassel
Educação Política e Sindical: Fabiano Porto Rosa e Joana de Oliveira
Saúde e Segurança do Trabalhador:  Vânia Regina Guimarães Pinto
Divulgação e Imprensa: Maribel dos Santos Nunes e Igor Corrêa Pereira
Cultura, Esporte e Lazer: Mozarte Simões da Costa e Maria de Lourdes Oliveira Ambrosio
Jurídica e Relação de Trabalho: Miguel Angelo Ribeiro e Ângela Fernandes da Silva
Assuntos de Aposentadoria: Maria Luiza Silva da Silva e Mauro José dos AnjosE
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Os textos assinados não representam, necessariamente
a opinião da Assufrgs e são de responsabilidade de seus
autores.

Publicação da Associação dos Servidores da UFRGS, UFCSPA e IFRS Gestão 2009 / 2011

www.assufrgs.com.br    secretaria@assufrgs.com.br     imprensa@assufrgs.com.br

Informativo da                               • Nº 196 • Outubro/2011

Em virtude da modernização do sistema operacional da nossa entidade e tam-
bém por exigência do SIAPE, tendo a ASSUFRGS como CONSIGNATÁRIA,  estaremos
realizando o recadastramento de todos os associados.

Considerando que houveram muitas dúvidas quanto ao procedimento da Nova
Ficha Cadastral, estaremos providenciando plantões nas Unidades (acompanhar
via página e outros informativos),  com apoio do Conselho de Delegados, além do
atendimento na Sede da João Pessoa, 1392,  no horário das 8h às 17h30min e na
Subsede do Campus do vale no horário das 10h às 15h30mim. Desta forma o
recadastramento iniciará no dia 05/10/2011, quarta-feira.

Neste sentido conclamamos os associados para  acompanharem pela página da
ASSUFRGS o agendamento destes plantões.

OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS SÃO:
Ficha Cadastral preenchida e assinada, cópia do cabeçalho contacheque (para

quem já é sócio), para novos sócios- contacheque (obrigatório).
Comprovante de endereço: conta de àgua, luz, telefone, correspondência, ban-

co, etc. (cópia ou o que for melhor para o sócio,precisamos  somente para visualizar).
Cópia do Cabeçalho do extrato bancário (somente para quem utiliza o convênio

em débito automático bancário). Inicialmente o Conselho de Delegados decidiu
pelo cartão bancário, porém algumas instituições utilizam dígitos de controle inter-
no do banco juntamente a conta, ficando difícil identificar o número correto da
conta corrente.
Para quem já é sócio e  reside fora de Porto Alegre/Intermunicipal/Interestadual

Poderá solicitar via email(convenio@assufrgs.com.br), ficha cadastral preencher
as informações solicitadas, assinar, Scanear e nos retornar via email, juntamente
com demais documentos solicitados acima scaneados ou ainda via correio pelo
seguinte endereço: ASSUFRGS – Av,João Pessoa nº 1392 – Bairro – Santana –
CEP:90040-001. A/C. Setor de Convênios.

Recadastramento de associados
ATENÇÃO!

CONSELHO DE DELEGADOS(AS) FESTA DAS CRIANÇAS
Alegria e descontração marcaram a Festa das Crianças da ASSUFRGS
Crianças de todas as idades lotaram a sede Campestre da ASSUFRGS, na tarde

do dia 15 de outubro.  A criançada brincou em mais de 15 brinquedos e além disso,
puderam saborear; algodão doce, churrros, cachoro quente, pipoca, picolé, bolo,
pastel e refrigerante .

Segundo a equipe da ASSUFRG que organizou o evento " a Festa das Crianças é
um marco na história da entidade e esse ano superou as expectativas".  A Coorde-
nação  agradece e parabeniza à todos envolvidos na organização.

Comissão Eleitoral
O Conselho de Delegados(as) da ASSUFRGS esteve reunido no dia 19 de outu-

bro e tratou sobre as Eleições na ASSUFRGS. Confira o Edital abaixo:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
DA COORDENAÇÃO DA ASSUFRGS

GESTÃO 2011/2013

19/10/11 –   Aprovação do Regimento Eleitoral pelo Conselho de Delegados da
ASSUFRGS
20 a 27/10/11 –  Período de inscrições das chapas, encaminhadas a Comissão Eleitoral
junto a Secretaria da ASSUFRGS – Av. João Pessoa, 1392, Porto Alegre/RS, das 9h às
18h.
31/10/11  –   * Publicação das chapas concorrentes inscritas , ate às 12h (meio-dia).
 *Prazo para interposição de recursos, até às 17h30min. encaminhados à Comissão
Eleitoral, junto à Secretaria da ASSUFRGS.
* Homologação das inscrições das chapas concorrentes pela Comissão Eleitoral, às 18
horas.
* Sorteio das Chapas e do calendário de utilização dos espaços e carros, às 18h30min.
01/11 a 25/11/11 – Período da campanha eleitoral.
Obs.: Qualquer atividade de campanha eleitoral deverá encerrar-se, impreterívelmente,
às 18h do dia 25/11.
21 e 22/11/11 – Inscrições de fiscais de chapa, encaminhadas à Comissão Eleitoral.
29/11/11 –  * Eleição para Coordenação da ASSUFRGS das 8h30min às 18h.
*Escrutínio imediato após a chegada de todos os relatórios de urnas eleitorais após às
18h.
30/11/11 –  Prazo para interposição de recursos, das 12h às 18h.
1/12/11 –  Divulgação oficial do resultado da eleição até às 18h.
02/12/11 – Entrega da lista dos representantes das chapas que assumirão a nova coor-
denação nos termos do Art. 22 do Estatuto da ASSUFRGS, às 14h no Auditório da
ASSUFRGS – Av. João Pessoa, 1392.
23/12/11 –  Posse da Coordenação da ASSUFRGS – Gestão 2011/2013.

Comissão Eleitoral:
Teresinha da Costa Fraga (Presidente); Silvia Fernanda Peçanha Martins (Vice-Presidente);
Paulo Antoniolli (Secretário); Mara Maria Soares Camargo; Patricia Helena Xavier dos San-
tos; Sônia Meri Fagundes e Yara Coelho Carbonell.

Porto Alegre, 19 de outubro de 2011.

Em cumprimento ao disposto no Estatuto da ASSUFRGS e, em conformidade com o Regi-
mento Eleitoral aprovado pelo Conselho de Delegados, a Comissão Eleitoral convoca os
sócios da ASSUFRGS para eleição da Coordenação da ASSUFRGS – Gestão 2011/2013, con-
forme calendário abaixo:

Veja mais informações www.assufrgs.com.br


