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Nádia Eloísa Duarte - CREAS Centro (sede)

Parabéns a futura mamãe e a
sua família!

Confirmadíssimo!

Como você conjuga o verbo amar... nos três tempos
(passado, presente e futuro).
Na pele de quem gostaria de passar um dia... de um
líder espiritual, afim de obter sabedoria e evolução.
O que mais valoriza no ser humano - Força de vontade
interior, pois apesar das diversas dificuldades que
enfrentam, não desistem de lutar.
Quais os 3 pedidos que você faria ao gênio da
lâmpada - Paz, menos violência e uma sociedade
mais igualitária e justa para todos.
Uma conquista -meus filhos, Bárbara e Marcus Vinícius.
Lugar que gostaria de conhecer - Paris
Eu sou... misteriosa

A nossa colega Juliana
do Trabalho 10 está
grávida de 2 meses. A
chegada do primogênito
está sendo aguardada
com muita emoção por

todos.

Em 1º de março de 2009 entrou
em vigor o Decreto 14.088, que
regulamenta a contratação de
estagiários de acordo com o
convênio com o Centro de
Integração Empresa-Escola (CIE-E/
RS), e atualiza monetariamente os
valores para Bolsa-Auxílio e Auxílio
Transporte:

ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO 
Carga Horária 

Mensal 
Valor Mensal da 

Bolsa-Auxílio 
Auxílio 

Transporte 
30 horas R$400,00 R$75,00 
20 horas R$270,00 R$75,00 
 

ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR 
Carga Horária 

Mensal 
Valor Mensal da 

Bolsa-Auxílio 
Auxílio 

Transporte 
30 horas R$450,00 R$75,00 
20 horas R$300,00 R$75,00 
 

ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR 
Carga Horária 

Mensal 
Valor Mensal da 

Bolsa-Auxílio 
Auxílio 

Transporte 
40 horas R$600,00 R$75,00 
 

Unidade de Recursos Humanos

Relotações

Maria Luci Rocha Pereira                             Centro Educativo Aldeia dos Anjos

Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo

   Servidor                                                Quinqüênio                            Mês de Gozo

Ivone Maria Weber Conte       05.08.2003 a 04.08.2008                       Abril/09

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

   Servidor                                                    Quinqüênio                      Mês de Pagamento

Claudia Cassia Dallegrave              25.10.1999 a 24.10.2004                     Abril/09
Rosangela Marli Paim Varisco          06.02.2001 a 12.02.2006                     Abril/09
Rubia Diana Gomes                          03.04.2001 a 02.04.2006                     Abril/09
Maria Aparecida Bernardi               25.04.2001 a 27.04.2006                     Abril/09
Nadia Colombo                                 05.08.2003 a 04.08.2008                      Abril/09
Carlos Marcelo Chedid                    06.08.2003 a 05.08.2008                      Abril/09

Obs. 1: Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no
desempenho de suas funções, no mês do pagamento da sua Licença (Art. 219 da Lei 3.673/91)

A FAMÍLIA CRESCEU...

O gatinho da
foto é o Eduardo, o
mais novo
integrante da
família Adamatti.
Na foto ao lado, a
mamãe Marlova
(sede) e a maninha

Carol retratam a alegria do momento.
Muita saúde e felicidades ao Dudu e

à sua família....

CRAS LESTE

Parte da equipe

O Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS Leste foi
implantado no mês de agosto de 2008
no Bairro Serrano, atendendo em
média 10 bairros desta região do
município.

No CRAS são desenvolvidas
atividades de orientação e apoio
sócio-familiar, grupos de convivência
para idosos e pessoas com
deficiência, bem como oficinas de
geração de trabalho e renda. No
local, são desenvolvidos ainda o
Programa de Atendimento Integral à
Família (PAIF), o Plantão Social e o
Programa de Execução de Medidas
Socioeducativas em Meio Aberto.

Esta descentralização da

assistência social propicia a
realização de um atendimento mais
efetivo , pelo fato de estar mais
próximo das pessoas que
necessitam de auxílio e desta forma
é possível ainda a integração de
todos os serviços oferecidos a
região.



Aconteceu...   Oficializar

Aniversariantes
de Abril
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Datas comemorativas de Abril:

Dia 12 de abril - Páscoa - Que a ressurreição de Jesus traga para nossos corações
alegria e coragem para recomeçar sempre!

Dia 21 de abril - Tiradentes

Dia 10 de abril - Sexta-feira da Paixão

No dia 07 de abril
(terça-feira), às
16h30min na sede
da FAS,
acontecerá um
encontro de

reflexão sobre a Páscoa. O evento
tem início às 16h30min.

Participe!

Miriam Nora
Diretoria Infância e JuventudeNota de Falecimento

Funcionárias da FAS recebem
homenagem

No dia 06 de março as funcionárias
dos  programas e da sede receberam
uma lembrança da Direção da FAS em
alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Parabéns a todas pela dedicação
sem igual!

Assistência Social - Desafios e
Possibilidades

O município através da FAS assumiu o
compromisso de executar a gestão plena
da assistência social, conforme diretrizes do
Sistema Único da Assistência Social - SUAS.
Portanto, muitos desafios são postos
enquanto gestora da política pública nesta
área. Vislumbrar possibilidades de
resolutividade em políticas de proteção
básica, de média e alta complexidade
significa planejar estrategicamente ações
para promoção, a proteção e a defesa de
cidadania dos usuários que buscam na
assistência social seus direitos violados. Para
tanto, tem-se como um dos parâmetros a
centralidade da família nas políticas públicas
de proteção básica e a FAS está
implantando o PAIF.

O SINASE prevê para a política especial
de média complexidade a manutenção
de programas de atendimento para
execução das medidas em meio aberto. A
FAS implementou o PEMSE que executa as
medidas de PSC e LA municipalizadas e
organiza-se para construir o Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo.

No caso da alta complexidade foi
aprovado o Plano de Convivência Familiar
e Comunitária. Neste sentido estamos
reunindo os abrigos para reordenar os
regimentos internos adequando-os ao que
determina as legislações vigentes, ampliar
a proposta política-pedagógica conforme
diretrizes deste Plano e formular através da
articulação dos diversos atores que
compõem o sistema de garantia dos
direitos da criança e do adolescente, o Plano
Municipal da Convivência Familiar e
Comunitária.

Estes são alguns dos grandes desafios
da FAS enquanto gestora da política de
assistência social no que se refere as políticas
de proteção básica e especial de média e
alta complexidades, que deve estar
afinada com as demais políticas na
construção coletiva que visa a médio e
longo prazo, propiciar a quebra do
paradigma em que assistência social não é
benesse e sim direito de cidadania.

“Agora no céu existe uma
estrelinha que brilha mais forte.”

Com pesar informamos o
falecimento de Matheus Tramontin Ban
(    27/02/2009    12/03/2009), filho da
nossa colega Viviane Guedes Tramontin
(OASF Idoso) e Ilsomar Ban.

AGENDE-SE:

†    
01 de abril - Fátima Zambonin (CRAS Leste)
04 de abril - Renata Da Pieve (Sede)
06 de abril - Ketlyn Girelli (Sede)
06 de abril - Miriam Nora (Sede)
08 de abril - Ana Maria Pincolini (CRAS Norte)
11 de abril - Letícia Nascimento (Sede)
12 de abril - Denise Fanezi (C.E. Aeroporto)
15 de abril - Josmailton dos Santos (Sol Nascente)
17 de abril - Melisa Boz (C.E. Vila Ipê)
19 de abril - Ema Berenice Pazini (CRAS Oeste)
23 de abril - Daniela Barreto da Silva (Sede)
25 de abril - Jayne de Oliveira (C. Tutelar)
26 de abril - Rosângela Varisco (CRAS Norte)
27 de abril - Mara Lenzi (Estrela Guia)

Educadores dos Centros Educativos
da FAS e das entidades que compõem a
Rede Recria  participam nos meses de
março a maio de 10 encontros referentes
a capacitação da II Mostra Literária.

Entitulada como “Leitura e escrita:
construindo pontes entre o real e o
imaginário”, a capacitação visa
oportunizar aos participantes
alternativas diversificadas para
despertar leitores e escritores escondidos
nas crianças e adolescentes atendidos
pelas entidades do projeto.

Iniciam capacitações para a II
Mostra Literária da Rede Recria

Aprovação do Balancete 2008
No dia 24 de março, às 14 horas, o

Conselho Fiscal e o Conselho Diretor
reuniram-se para efetuarem a
aprovação do Balancete referente ao
ano de 2008.

Estavam presentes na reunião
representantes das secretarias de Gestão
e Finanças, da Habitação, da Saúde,
da Educação e da procuradoria geral
do município que compõem o Conselho
Fiscal.

O Balancete foi analisado,
aprovado e após assinado pelo
Conselho Diretor composto pela
presidente da FAS, diretor administrativo
e contador da entidade.

Na tarde do dia 24 de março
representantes da Secretaria de
Assistência Social do município de
Farroupilha vieram conhecer as ações
desenvolvidas pelo CRAS/CREAS, além
de aproveitar para compartilhar
experiências com a equipe.

CRAS/CREAS


