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Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

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)

 Servidor                                       Quinqüênio         Mês de Pagamento

A nossa colega
Cinara, assistente
social do CRAS
Centro,  foi indicada
pelo Rotary Ana
Rech, para passar o
mês de abril na Flórida
(EUA) realizando um
intercâmbio de
estudos na área de

atuação.
A viagem foi rica em aprendizado profissional,
trazendo muitas experiências na bagagem. O
programa Women Center em Melbourne foi o que
mais lhe chamou a atenção. O serviço é voltado
a mulheres vítimas de violência, garantindo a sua
individualidade e a da sua família, possibilitando
que ela resgate a sua vida.

Letícia Lessa Nascimento - Contabilidade

Uma palavra que defina sua personalidade?
Perseverança
Qual o seu bem mais precioso? Meu filho Bruno
O que mais valoriza no ser humano? Caráter e
competência
Um verbo: Viajar
Momento inesquecível: Nascimento do meu
filho
Frase preferida: “Nunca desista de um sonho.
Só trate de ver os sinais que te levam a ele.”
(Paulo Coelho)
Eu sou... disciplinada

Derli Teresinha S. De Aguirre         19.08.03 a 18.08.08              Junho/09
Ivani Natalina Corradi                    26.08.03 a 31.08.08              Junho/09
Janete Aparecida R. Oro              10.08.03 a 09.09.08              Junho/09
Andreia Grazziotin                           02.10.03 a 01.10.08              Junho/09
Ben Hur Sozo da Silva                     07.10.03 a 06.10.08              Junho/09
Luiz Carlos Castilhos dos Reis       08.10.03 a 07.10.08              Junho/09

Fernanda Legnaghi     Psicólogo       A contar de 11.05.09       Apoio a Gestão
Maria Luiza Imbert       Psicólogo      A contar de 18.05.09        CREAS Centro
Joanir Marasquin         Motorista       A contar de 20.05.09        Sede

Cartório dos Conselhos Tutelares

O Cartório foi implantado em
julho de 2006 e sua principal
função é oferecer suporte, na

área administrativa, aos Conselhos
Tutelares das regiões norte e sul.

O setor é responsável pelo
controle da documentação
protocolada dos Conselhos Tutelares,
realizando a digitação de ofícios e
correspondências e a entrega de
notificações dos conselheiros
tutelares pelos bairros do município.

Atualmente, a equipe do cartório
é composta por uma coordenação,

Maria de Lurdes Fontana Grison, Presidente da
Fundação de Assistência Social - FAS, usando das
atribuições que a Lei lhe confere e visando
disciplinar normas de procedimentos
administrativos, no que diz  respeito ao Setor de
Transportes:

Determina:
1. Todas as coordenações, as quais previamente

já haviam agendado o veículo, deverão nos
primeiros 30 (trinta) minutos do início de cada turno
de trabalho, comunicar a chefia do setor de
transportes se utilizarão ou não o respectivo
veículo;

1.1 Caso não seja comunicado e transcorridos o
prazo estipulado no item acima, a chefia do setor
de transportes reserva-se o direito de destinar o
veículo para outro serviço;

2. O horário que os motoristas deverão se
apresentar aos programas fora da sede
administrativa da FAS, será de 30 minutos após o
início do turno da jornada de trabalho, ficando a
cargo do coordenador do programa notificar o
não comparecimento do mesmo, se for o caso;

3. A troca de turno e cedência de veículos entre
os programas deverão ser acertados por seus
respectivos coordenadores;

4. O motorista deverá avaliar e buscar
orientação com sua chefia imediata, quando se
deparar com algum transporte que exija cuidados
especiais (cadeirantes, idosos, pessoas com
problemas psiquiátricos, pessoas alcoolizadas,
etc), bem como o transporte de materiais que
possam ocasionar excesso de peso ao veículo;

5. Todo o transporte de usuário, deverá ser
acompanhado por um servidor responsável do
programa solicitante;

6. As viagens deverão ser comunicadas a chefia
do Setor de Transportes e agendadas,
preferencialmente com 48h de antecedência;

7. Todos os programas, deverão liberar os
serviços dos motoristas, 20 minutos antes do
término do turno da jornada de trabalho, para que
este tenha tempo hábil para retornar a sede
administrativa dentro do seu horário de trabalho.

8. As solicitações fora dos critérios
estabelecidos nesta Ordem de Serviço, não serão
atendidas;

9. Esta Ordem de Serviço entra em vigor em 01
de junho de 2009.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS, em 01 de junho de
2009.

Ordem de Serviço n° 03/ 2009

Nomeações

Agende-se
VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - Acontece no dia 10 de junho, das 8h às 18h
no Bloco J da UCS com o objetivo de analisar, definir e
deliberar as diretrizes da Política Municipal dos Direitos
da criança e do adolescente com vistas à elaboração

do Plano Decenal.
VIII Conferência Municipal de Assistência Social - Acontece no dia 19 de
junho, das 8h às 18h no Bloco J da UCS com o objetivo de avaliar a situação
atual da Assistência Social e propor novas diretrizes para o seu
aperfeiçoamento.

quatro servidores  e sete estagiários
desenvolvendo atividades
administrativas.



Aconteceu...   Oficializar

Aniversariantes
de Junho
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Datas comemorativas de Junho:

Assistentes sociais da FAS
comemoram o seu dia

No dia 08 de maio as assistentes
sociais da F.AS reuniram-se no
restaurante Lucky para um

almoço de confraternização em
alusão ao dia do Assistente Social
(15/05). Na ocasião, houve a troca
de presentes na revelação do amigo
secreto.

Além de comemorar a data o
encontro proporcionou a integração
das colegas.

A assistente social
do PAS,  Letícia
Willke participou
nos dias 19 e 20 de
maio do II Encontro
Nacional sobre
população em
situação de rua.

O encontro
proporcionou a discussão dos eixos
da Política Nacional para a
população em situação de rua. A
criação desta política irá priorizar
ações que garantam a cidadania e
os direitos destas pessoas.

FAS participa do Dia do Desafio
No dia 27 de maio os funcionários

e usuários da FAS participaram do Dia
do Desafio, que é uma competição
entre cidades do  mesmo porte, onde
o bem-estar social e a qualidade de
vida são a recompensa. Na disputa
Caxias concorreu contra a cidade
Celaya, localizada no México.

Realizado mundialmente o Dia do
Desafio propõe que as pessoas
interrompam suas atividades
rotineiras e pratiquem por no mínimo
15 min consecutivos qualquer tipo de
atividade física. Neste ano, além da
atividade física os participantes
podiam plantar árvores revertendo
em benefícios ao nosso planeta.

Dia 11 de junho - Corpus Christi
Dia 12 de junho - Dia dos Namorados
Dia 24 de junho - São João
Dia 29 de junho - Dia da Telefonista: Parabéns às Telefonistas pela eficiência na realização do seu trabalho.

01 de junho - Maria de Lurdes Grison - Sede
02 de junho - Marcia Fontoura - Albergue Municipal
06 de junho - Lucimara Lopes - CRAS Leste
08 de junho - Édima D’Agostini - CRAS Leste
09 de junho - Marinês Oss - Sede
09 de junho - Queli Borba - Viva Rachel
13 de junho - Genecy de Abreu - C. Tutelar
13 de junho - Ana Lúcia A. E Silva - CRAS Norte
17 de junho - Ana Letícia Fontanive - Sede
19 de junho - Lúcia Chiapinotto - Sol Nascente
19 de junho - Suzana Cecconello - Sol Nascente
20 de junho - Juraci de Souza - Albergue Municipal
26 de junho - Marta Herpich - Sede
27 de junho - Maria Aparecida Bernardi - Viva Rachel
27 de junho - Jenifer Silva - CRAS Oeste
28 de junho - Oscar Marchesi - Sol Nascente
29 de junho - Joice de Castilhos - C. Tutelar
30 de junho - Mariana Caran - Sol Nascente

ATIVIDADE FÍSICA
A prática regular de atividade física sempre esteve ligada à imagem de pessoas

saudáveis.
A atividade física é definida como um conjunto de ações que um indivíduo ou

grupo de pessoas pratica envolvendo gasto de energia e alterações do organismo, por meio de
exercícios que envolvam movimentos corporais, com aplicação de uma ou mais aptidões físicas,
além de atividades mental e social, de modo que terá como resultados os benefícios a saúde. Melhora
todos os aspectos do organismo como na melhora da força e do tônus muscular, da flexibilidade, no
fortalecimento dos ossos e das articulações observamos perda de peso, diminuição do percentual de
gordura corporal, redução da pressão arterial em repouso, melhora do diabetes, diminuição do
colesterol total e aumento do HDL - colesterol bom. Todos esses benefícios auxiliam na prevenção e
no cotrole de doenças, sendo importantes para a redução da mortalidade associada a elas, ajuda
ainda na regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhorando o fluxo de sangue
para o cérebro, o que ajuda na capacidade de lidar com os problemas e com o estresse.

Então, a dica é: PRATIQUE ATIVIDADE FÍSICA REGULARMENTE
Adenise Merlo (Prof. Ginástica Laboral)

coordenadora da Recria digital
reuniu as entidades no auditório do
Conselho Tutelar para uma
capacitação que teve como
objetivo apresentar as alterações no
campo de cadastro.

Aproximadamente 35 pessoas
participaram dos encontros
recebendo orientações e sanando
as principais dúvidas. O cadastro das
famílias é fundamental para o
sucesso da Recria porque oportuniza
a integração e a comunicação entre
as entidades. Através dele é possível
conhecer o histórico de
atendimentos de cada usuário,
diminuindo a duplicação do repasse
de auxílios e benefícios.

Recria capacita entidades para
utilização do sistema digital

 Nos dias 22 e 24 de abril a

Com o propósito de cumprir
determinação da lei, desde o mês de
maio a FAS passou a realizar o
controle do material em estoque nas
casas e abrigos.

Durante essas visitas, são
observadas as quantidades físicas,
condições de armazenamento dos
alimentos, perecíveis e não-
perecíveis, bem como dos itens
referentes a material de limpeza e
de escritório

Ricardo Vandreo Betto, do
setor do almoxarifado, é o
funcionário designado para realizar
esse controle no estoque das casas.

Para um êxito maior da
iniciativa, a ideia é que o
levantamento seja realizado  a cada
quatro meses.

Com o inventário, a FAS busca
orientar seus funcionários sobre
formas eficientes de utilização e  de
armazenamento dos produtos em
estoque, evitando o desperdício.

A presidente da FAS Maria de
Lurdes  Grison, em reunião com os
coordenadores realizada no último
dia 29, reforçou a importância do
cumprimento dessa determinação.

É preciso agradecer  aos
coordenadores e funcionários das
casas pela maneira positiva com que
receberam a nova determinação.

Carlos Heitor Carvalho da Silva
Diretor Administrativo da FAS

II Encontro Nacional sobre
população em situação de rua


