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Obs1.:O pagamento da Licença Prêmio da servidora Geni Dotto Ariotti foi transferido para o mês de junho, por apre-
sentar afastamentos no mês de maio. Por esta razão, a servidora Adriana Camana passa a receber em maio.
 Obs2.:Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no desempenho
de suas funções, no mês do pagamento de sua Licença (Art. 219 da Lei 3.673/91)
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   O filho dos nossos cole
gas Júlio (RH) e Patrícia
(PAS) recebeu o prê
mio de gatinho da
escola. Também não é
para menos. Olha o
charme dele na foto!

 Transferências
 Raul Paim de Abreu                       Transferido para a Administração Centralizada, a contar de 02/05/2008

Conhecer

Nomeações
Rafael da Silva Vieira               Agente Administrativo        A contar de 12 /05/2008            Setor Financeiro
Vera Regina Pozzer                           Educador Social               A contar de 05/05/2008               Sol Nascente
Claudia Ines Marchioro                  Educador Social               A contar de 19/05/2008                Estrela Guia
Marcia Fabiana Chedid                  Educador Social              A contar de 28/05/2008        Albergue Municipal
Rudinei da Silva Nunes               Téc. em Contabilidade      A contar de 20/05/2008            Setor Financeiro

       Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

Nome                            Quinqüênio      Mês de Pagamento   Lotação
Adriana Camana                               25.11.1998 a 24.11.2003                      Maio/2008                             Viva Rachel
Geni Dotto Ariotti                            04.07.1997 a 03.07.2002                     Junho/2008                             Viva Rachel
Genecy Pacheco de Abreu       17.11.1998 a 25.11.2003                     Junho/2008                    Conselho Tutelar
Adriane Galiotto Palhano            07.11.1998 a 18.12.2003                     Junho/2008                           Sol Nascente
Anito Luiz Lenzi                                    09.03.1999 a 22.03.2004                    Junho/2008                                     Sede
João Luiz Antunes de Vargas     25. 03.2002 a 25.03.2007                    Junho/2008                                    Sede

Centro Educativo Cruzeiro do Sol
   O Centro Educativo Cruzeiro do Sol
atende crianças e adolescentes no
turno inverso da escola. Atualmente
são atendidas em média 20 crianças e
adolescentes em cada turno.
 As atividades desenvolvidas no
centro são o reforço escolar, artes
circenses, música, oficina de bijuterias,
esportes e lazer entre outras.
  A equipe é composta por 01
educadora social responsável, 02
estagiárias e 01 serviçal.
 Conforme a educadora Sirlei, o fato
dela  e de suas estagiárias Camila e
Inês morarem no bairro Cruzeiro onde

             Parte da equipe
se localiza o Centro Educativo
permite que  se estabeleça um forte
vínculo com aquela comunidade.

Relotações
 Ines Erlo Ribeiro                                                                  Apoio aos Centros Educativos

Regras para ser humano

     1. Você receberá um corpo
    Quer você goste dele ou não, será seu
durante todo o período letivo.
     2. Você terá aulas
   Você está matriculado numa escola
experimental de tempo integral chamada,
Vida. Terá aulas todos os dias. Pode gostar
das aulas ou achá-las bobas e
irrelevantes.
     3. Não há erros, apenas lições
  O crescimento é um processo de
tentativa e erro: experimentação. Os
experimentos, “fracassos” são parte do
processo, tanto quanto os experimentos
que “funcionam”.
   4. As lições são repetidas até serem
aprendidas
     Cada lição será apresentada de várias
maneiras; até que você aprenda. Uma
vez aprendida, você pode passar à lição
seguinte.
      5. Aprender não tem fim
   Não há parte da vida que não
contenha lições. Enquanto você está vivo,
tem lições para aprender.
      6. “Lá” não é melhor que “aqui”
      Cada vez que seu “lá” se tornar “aqui”,
você simplesmente terá outro “lá” que
parecerá melhor que “aqui”.
      7. Os outros são apenas espelhos seus
    Você não pode amar ou odiar outra
pessoa, a não ser que ela reflita alguma
coisa que você ama ou odeia em você
mesmo.
  8. O que você faz da vida é
responsabilidade sua.
    Você tem todos os instrumentos e recursos
de que precisa. O que você faz com eles
é assunto seu. A escolha é sua.
      9. As respostas para as questões da vida
estão dentro de você.
    Você só precisa ver, ouvir e confiar.
    10. Você esquecerá tudo isso.

Unidade de Recursos Humanos

Atualização do Quadro de Chefias

Ines Erlo Ribeiro                                                                              Centros Educativos
Neiva Teresinha Mussatto                                                       CRAS Centro
Maira Silvana de Vargas                                                          Setor de Administração de Recursos Humanos

Sandra Salvi Anderle

Um livro: Relembrança - Danielle Steel
Hobbies: ler, cozinhar e fazer ponto cruz.
Comida preferida: tortéi
Um lugar que gostaria de conhecer: Grécia
Um projeto: fazer faculdade de Psicologia
Uma palavra que defina sua personalidade:
determinação
Frase: “Aprenda a perdoar. Há gente que, em vez
de levar a vida adiante, preocupa-se em cobrar
dívidas do passado”. Roberto Shinyashiki - Livro - O
sucesso é ser feliz

Educadora social no CRAS Centro.
Formada em Administração de Empresas.
Casada com seu príncipe encantado Adair com quem
tem dois tesouros: Júlio e Bruna.

  No último feriado a colega
Ana Flávia (sede) e seu
marido Cristian curtiram o
clima romântico da bela
Buenos Aires.
     Na foto ao lado o casal
em momento dolce far
niente no Puerto Madero.
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Aconteceu...   Oficializar

Aniversariantes
de Junho

12 de Junho - Dia dos Namorados
24 de Junho - São João
29 de Junho - Dia das Telefonistas

Datas comemorativas do mês
de Junho

    No dia 19 de maio aconteceu a
Caminhada pelo Fim da Violência
e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes e em comemoração
aos 18 anos do ECA. A caminhada
ocorre anualmente em alusão ao
Dia 18 de maio - Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração
de Crianças e Adolescentes.
  Com o tema “combater a
impunidade é garantir proteção” a
caminhada contou com a
participação das crianças e
adolescentes atendidos pelas
entidades da Rede Recria, alunos
da Rede municipal e estadual de
ensino e pessoas da comunidade
em geral.
  Após a caminhada foram
realizadas apresentações das
entidades da Recria na Praça
Dante Alighieri.

Caminhada pelo fim da
violência e exploração

sexual de crianças e
adolescentes

AGENDE-SE:

01- Maria de Lurdes Grison - Sede
02- Marcia Fontoura - Albergue Municipal
08- Edima D’agostini - Sede
09- Marinês Oss - Albergue Municipal
09- Queli Borba - Viva Rachel
13- Genecy de Abreu - Conselhos Tutelares
13- Ana Lucia Albuquerque e Silva - CRAS Norte
19- Keli Krot - Centros Educativos
19- Lucia Chiapinotto - Sol Nascente
20- Juraci Lourdes de Souza - Albergue Municipal
22- Junior Bernal - Centros Educativos
22- Rodrigo da Silva - Sol Nascente
26- Marta Herpich - Sede
27- Maria Aparecida Bernardi - Viva Rachel
28- Oscar Marchesi - Sol Nascente
29- Joice Castilhos - Conselhos Tutelares
30- Mariana Caran- Sol Nascente

Desde o início deste ano, o
Conselho Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, através da
participação e dedicação de seus
conselheiros, iniciou os trabalhos
preparatórios para a realização da II
Conferência Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, com o objetivo
de analisar os avanços e desafios da
Política Municipal para Integração da
Pessoa com Deficiência.

A II Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência
acontecerá no dia 18.06.2008, no
auditório do Bloco J – UCS, das 17:00h às
21:00h. Terá como tema central:
“Inclusão, participação e
desenvolvimento: Um novo jeito de
avançar”.
       Os eixos temáticos: Saúde e
Reabilitação Profissional; Educação e
Trabalho; Acessibil idade foram
amplamente discutidos nas pré-
conferências realizadas nos dias
14.05.2008 e 21.05.2008, por
aproximadamente 133 profissionais do
segmento da pessoa com deficiência e
99 usuários, onde foram construídas as
propostas a serem analisadas e votadas
no dia da Conferência.

A Fundação de Assistência Social
entende que é no fortalecimento da
relação e da representação entre o
governo e a sociedade civil, que se
atinge uma maior efetivação na
formulação, execução e controle da
política para a pessoa com deficiência.

Equipe de Apoio a Gestão
Rochele Sachet

Conselheira do CMDPcD

II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

    No dia 17 de junho às
15h30min haverá a solenidade
de entrega da ampliação do
Mosaico Centro Dia.
   No dia 20 de junho às 9h
haverá a solenidade de
inauguração da ONG Fonte de
Apoio, uma nova parceira da
FAS.
    No dia 20 de junho acontece
a  Primeira Apresentação do
Coral dos Centros Educativos.

Desfile em prol das crianças do
Sol

   A M.Officer promoveu no dia 20
de maio o lançamento de sua
coleção outono-inverno em
benefício das crianças do Sol
Nascente.
  O Desfile ocorreu no Shopping
Iguatemi. Na passarela entre outras
personalidades destaca-se a
presença da atual rainha da Festa
da Uva. A primeira-dama do
município, a direção e   vários
funcionários da FAS prestigiaram o
evento.

      No dia 29 de maio no
Plenarinho da Câmara de
Vereadores aconteceu a
assinatura do termo de
cooperação das entidades
parceiras do PEMSE - Programa
Municipal de Execução de
Medidas Socioeducativas.
      Na ocasião a equipe que
executa o programa PSC e LA
apresentaram os objetivos do
programa e entregaram aos
presentes o novo folder do PEMSE.

Assinatura do termo de
cooperação do PEMSE


