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A maior riqueza do homem é a sua incompletude.
Nesse ponto sou abastado.

Palavras que me aceitam como sou — eu não
aceito.

Não aguento ser apenas um sujeito que abre
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que

compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora,
que aponta lápis, que vê a uva etc. etc.

Perdoai.
Mas eu preciso ser Outros.

Eu penso renovar o homem usando borboletas.

Manoel de Barros 

 Neste Dia do Servidor e da Servidora, gostaríamos de dizer do nosso reconhecimento 
ao trabalho de docentes e técnicos-administrativos em educação, por seu empenho em 
colocar seus conhecimentos e saberes a serviço de toda a sociedade brasileira. 
 Nestes quase dois anos em que experienciamos um cenário caótico de pandemia, o 
qual nos colocou em trabalho remoto emergencial, tivemos a certeza de que todos e todas 
não apenas ressignificaram suas metodologias de trabalho para não deixar a universidade 
parar, mas também pudemos sentir o compromisso de cada servidor e servidora com o 
caráter social da FURG, expresso em nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que visa 
promover o avanço do conhecimento e a educação plena com excelência, formando profissionais 
capazes de contribuir para o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade socioambiental. 
 É em razão deste comprometimento que conseguimos enfrentar talvez os dias mais 
difíceis para nossa instituição e, certamente, sem a contribuição de cada um e de cada uma, 
não conseguiríamos ter dado continuidade aos nossos projetos, pesquisas, aulas, enfim aos 
nossos fazeres dentro da FURG. 
 Agora estamos vivendo um novo e esperado momento, o retorno gradual e seguro às 
nossas atividades presenciais. Ainda que felizes pela possibilidade real de retornar, não 
descuidamos das preocupações, nossas e de vocês, com a saúde física e mental de todos 
aqueles e aquelas que constituem nosso corpo universidade. O desafio é, como sugere o 
poeta Manoel de Barros, renovar a pessoa que somos, com a leveza possível, nesse novo 
contexto que ora nos propomos a construir juntos.
 Desejamos aos servidores e servidoras da FURG um dia de potente reflexão sobre a 
importância de nossos fazeres para a sociedade e que possamos celebrar esse dia em unidade 
pela defesa da democracia e da educação brasileiras.
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