
Conhecer

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

Luana Zulin Golin                     Assistente Social                   A contar de 08.09.2009                  CRAS Leste
Nomeações

Cedências para a FAS

Exonerações

InformaRH

Lívia de Avila Simas do Monte                                           Cedida à FAS pela Administração Centralizada

Daiane da Cruz Oliveira de Jesus                                                          A contar de 01.09.2009
Joanir Marasquin                                                                                            A contar de 23.09.2009

Ana Lucia Vergani Debastiani                             24.11.03 a 25.11.08                                        Outubro/09
Débora Inês Santini                                                    03.05.02 a 03.05.07                                        Outubro/09
Inês Erlo Ribeiro                                                            11.08.04 a 10.08.09                                         Outubro/09
Márcia S. Fontoura                                                     12.04.02 a 13.04.07                                        Outubro/09
Maria de Fátima M. De F. Zuffo                            18.10.03 a 12.11.08                                        Outubro/09
Maria Virginia Ferraz de C. Pereira                     29.04.02 a 14.05.07                                        Outubro/09

Centro de Formação Profissional para a Cidadania

Eller Sandra de Oliveira - Apoio a GestãoEller Sandra de Oliveira - Apoio a GestãoEller Sandra de Oliveira - Apoio a GestãoEller Sandra de Oliveira - Apoio a GestãoEller Sandra de Oliveira - Apoio a Gestão

Se não fosse assistente social que outraSe não fosse assistente social que outraSe não fosse assistente social que outraSe não fosse assistente social que outraSe não fosse assistente social que outra
profissão teria? profissão teria? profissão teria? profissão teria? profissão teria? Fotógrafa
Qual é a canção que remonta a sua infância?Qual é a canção que remonta a sua infância?Qual é a canção que remonta a sua infância?Qual é a canção que remonta a sua infância?Qual é a canção que remonta a sua infância?
Aquarela  (Vinícius e Toquinho)
Ao lado de quem gostaria  de ter sentado naAo lado de quem gostaria  de ter sentado naAo lado de quem gostaria  de ter sentado naAo lado de quem gostaria  de ter sentado naAo lado de quem gostaria  de ter sentado na
época de escola? época de escola? época de escola? época de escola? época de escola? Clarice Lispector
Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Que
nunca nos deixe faltar água potável
Se tivesse vindo ao mundo com legenda ouSe tivesse vindo ao mundo com legenda ouSe tivesse vindo ao mundo com legenda ouSe tivesse vindo ao mundo com legenda ouSe tivesse vindo ao mundo com legenda ou
bula, o que conteria nela? bula, o que conteria nela? bula, o que conteria nela? bula, o que conteria nela? bula, o que conteria nela? Evoluir, eis a minha
missão!
Frase preferida: Frase preferida: Frase preferida: Frase preferida: Frase preferida: “Quando se ama não é preciso
entender o que se passa lá fora, pois tudo passar a
acontecer dentro de nos.” Clarice Lispector
Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou uma mulher apaixonada pelo ato de Viver!

Lucimara Pereira Lopes
Unidade de Recursos Humanos

O Centro de Formação
Profissional para a Cidadania
é um programa de

aprendizagem profissional
desenvolvido em parceria com as
Irmãs Murialdinas e com o SENAI. Tem
como objetivo a profissionalização e
a cidadania de jovens e adultos,
oportunizando preparo para a
inserção social no mercado de
trabalho.

No Centro são desenvolvidos os
cursos na área industrial de
tecelagem e confecção, divididos
em três módulos. Atualmente 40

alunos participam dos cursos
profissionalizantes.

A equipe é composta por 02
coordenadoras, 01 professora de
tecelagem, 01 professora de costura,
01auxiliar de serviços gerais e
01diretora.

Discurso de rainha...

rainha do Ridículo
devido a todo seu
significado...

É  muito legal colocar
nossas fantasias para
fora.

Agradeço a todos
que de uma forma ou
outra contribuíram
para o meu reinado.

Sem “nepotismo” é uma honra ser mãe
de Lorenzo, o Princípe do Ridículo.

Espero poder passar a minha coroa no
ano que vem para alguém que esteja a
altura da minha ridicularidade.”
Maria do Carmo Job Junqueira Maciel -
Rainha da I Festa do Ridículo da FAS.

“Foi emocionante ter
sido escolhida como

Refletindo o ser “Servidor”

Na origem da palavra, servidor é aquele que
serve a alguém ou a uma instituição; servo,
servente (Dicionário Aurélio -

dicionariodoaurelio.com). Essa é a definição
apresentada a todos os servidores públicos, sejam
eles, federais, estaduais ou municipais,
homenageados no próximo dia 28 de outubro.

Mas será que todos sabem como essa
comemoração surgiu? O dia do Funcionário Público
foi criado no primeiro estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, consolidando no Decreto-
Lei n° 1.713, de 28 de outubro de 1939. Era o
reconhecimento do Governo vargas à relevância
do serviço público para o desenvolvimento e
consolidação do país. Mas adiante, foi
formalmente instituído o Dia do Funcionário
Público, no Decreto Lei n° 5.936, de 1943 e alterado
posteriormente pela Lei 1.711, de 28 de outubro
de 1952 (art. 240). Já em 1990, com o surgimento
do novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
União, das autarquias e das fundações públicas
federais - Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - a
denominação de funcionário foi substituída pela
de servidor.

O serviço público é uma das mais importantes
tarefas de uma nação. Ainda nas antigas
civilizações percebia-se a importância dada aos
que exerciam funções de governo. Todos
respeitam aqueles que se dedicavam à função
pública, ora por reverência, reconhecimento ou
gratidão, ora por interesse ou medo. Sendo assim,
o servidor público compromete-se a cumprir os
deveres que a lei lhe impõe e a ser leal a um código
de conduta, que inclui regras cidadãs de devoção
ao País, ao bem comum e ao interesse coletivo.

Ao analisarmos o atual mercado de trabalho e
o alto nível de desemprego no Brasil, podemos nos
considerar vitoriosos. O esforço para alcançar
estabilidade e a função pública, disputada por
milhares (é só observar o número de inscritos nos
concursos) foi recompensado. Não estamos aqui
por acaso, batalhamos por isso.

Mas em tempos dificeis como os atuais, pairam
algumas indagações: Como atrair para o serviço
público, cidadãos que pensem no bem de todos?
Como manter e estimular o interesse? Como
retribuir, com base no merecimento, os que se
dedicam à função? Esse deve ser um desafio a
governantes e a todos nós, cidadãos de bem.

E você, servidor, o que pensa sobre isso?

Servidores contemplados com Licença Gozo
   Servidor                                          Quinqüênio                        Mês de Gozo

Ana Flávia Garcez                                             22.08.03 a 09.09.08                                Outubro/09

Agende-se: Comemoração alusiva ao dia da Criança
A Unidade de Recursos Humanos (Setor de Desenvolvimento) promove no dia

15 de outubro das 9h às 11h  o “Recebendo nossos filhos onde se FAS”. A atividade
visa proporcionar a integração entre pais e filhos. Podem participar os
servidores da FAS e seus filhos com idade entre 0 e 12 anos.

  As inscrições podem ser feitas até o dia 09 de outubro, no RH, com
taxa de R$4,50 por pessoa para o lanche.

Os participantes terão a horário de trabalho abonado pela manhã do dia 15/10.



Aconteceu...   Oficializar

Aniversariantes de Outubro

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
Rua Bento Gonçalves, 1253, Centro. CEP: 95020-412. Caxias do Sul - RS. Fone: (54) 3220-8700.

E-mail: fas.rh@caxias.rs.gov.br/fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br
 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Impressão: FAS

Datas comemorativas de Outubro:
Dia 12 de outubro - Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança
Dia 15 de outubro - Dia do Professor
Dia 28 de outubro - Dia do Funcionário Público. Nosso parabéns  a você que com muita garra e dedicação nos
auxilia a construir a  história da FAS!

Josimar Ferreira (Prof. Ginástica Laboral)

Programação Semana do Servidor.....

Aquecimento X Alongamento
O aquecimento é a principal atividade antes de qualquer esporte ou exercícios de

impacto e locomoção.
O alongamento é após todas as atividades, ele elimina as toxinas responsáveis pela

dor após o treino ou o trabalho que exige peso.
Durante o treino ou no seu trabalho, o organismo envia para o músculo sangue com nutrientes, após

é transformado em energia.
Com esse processo o músculo fica com toxinas, responsáveis pela dor que aparece após a atividade

trabalhada.
- Como se manifesta essas dores? Elas aparecem doloridas, muitas vezes manchas e hematomas e

dores freqüentes, desconforto corporal e muscular na região trabalhada.
- Como eliminar? Para eliminá-las, alongue o corpo suavemente de 30 a 45 segundos. No processo  do

alongamento você estará levando oxigênio, renovando a circulação do sangue e liberando as toxinas
acumuladas.

Faça sempre um aquecimento antes, para evitar lesões e contusões, nunca é tarde para voltar a
praticar atividade física.

Neste FAS Oficializar tive a incumbência de
escrever algo que nos fizesse refletir sobre o
trabalho da FAS em relação às crianças. Se nos
debruçarmos sobre as legislações tratadas
podemos ousar em referir que nossa instituição é
pioneira no município em realizar políticas para a
infância e adolescência, pois nasceu em 1962
enquanto COMAI - Comissão Municipal de Amparo
à Infância, dando origem em 1996 a FAS - Fundação
de Assistência Social. A FAS surge no momento em
que a assistência social se consolida enquanto Lei
Orgânica e Sistema Único e, portanto tem o
desafio de reordenar seus programas e implantar
novos, descentralizando suas ações e assim
efetivar a gestão da política pública de proteção
básica, de média e alta complexidade. Toda esta
política tem compromisso prioritário e absoluto
enquanto gestores da política da assistência
social articulado com as demais políticas, seja de
saúde, educação, segurança, habitação, entre
outras, de protegê-las das mais diversas formas
de vulnerabilidades.

Para os trabalhadores desta Fundação que
diariamente acolhem no seu  cotidiano de trabalho
crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos,
famílias em vulnerabilidade social e, em sendo
outubro o mês dedicado a criança, lembrei de
transcrever o texto de Herbert de Souza, que
retrata o sentimento profundo do autor e que toca
no coração daqueles que tem a sensibilidade de
estar diariamente enfrentando as situações de
colocar-se e entender o outro que vem em busca
da assistência social, em “Criança é Coisa Séria”:

“A criança é princípio sem fim. O fim da criança
é o princípio do fim. Quando uma sociedade deixa
matar crianças é porque começou seu suicídio
como sociedade. Quando não as ama é porque
deixou de se reconhecer como humanidade.
Afinal, a criança é o que fui em mim e em meus filhos,
enquanto eu e humanidade. Ela como princípio é
promessa de tudo. É minha obra livre de mim. Se
não vejo na criança, uma criança, é porque alguém
a violentou antes e o que vejo é o que sobrou de
tudo que lhe foi tirado. Mas essa que vejo na rua
sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa
que vive a solidão das noites sem gente por perto
é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo
deveria parar para começar um novo encontro,
porque a criança é o princípio sem fim e o seu fim é
o fim de todos nós.”

Miriam Nora
Diretora da Infância e da Juventude

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio do Bem Viver promove do dia 22 a 29 de
outubro a Semana do Servidor. Dentre as atividades destaca-se a IV Gincana de
Integração, que acontecerá no sábado, 24/10, à partir das 13h30min no
Estacionamento do Centro Administrativo.

A “Q FAS +” tem o maior número de vitórias, tendo alcançado
todas as premiações possíveis: 02 vezes eleita a melhor torcida,
Campeã, vice-campeã e a única a receber o Troféu
Responsabilidade Social. Aguardem mais informações e orientações.

Preparem-se para torcer para a vitoriosa equipe da FAS.
01 de outubro - Giglioli Rodrigues (Sede)
02 de outubro - Carlos Andrade (OASF Idoso)
09 de outubro - Fabiana Pioner - sede
10 de outubro - Maria de Fátima Zuffo - Albergue
10 de outubro - Rafael Vieira - Sede
13 de outubro - Jucélia Hopperus - Sol Nascente
13 de outubro - Simone Spido - Sol Nascente
14 de outubro - Geni Ariotti - Sede
14 de outubro - Carlos Heitor da Silva - Sede
15 de outubro - Douglas machado - Casa Brasil
15 de outubro - Tereza Turella - Sol Nascente
15 de outubro - Márcia Paludo - Sede
18 de outubro - Maria Fernanda Caldasso - Recanto
19 de outubro - Jurema Adami - CRAS Norte
19 de outubro - Naura Teles - Viva Rachel
20 de outubro - Adriane Palhano - Sol Nascente
25 de outubro - Maria Ivani Morais - Sede
26 de outubro - Patrícia de Campos - Sol Nascente
26 de outubro - Derli de Aguirre - Sol Nascente
27 de outubro - Anelise dos Reis - C.E. Serrano
27 de outubro - Marlene Serafini - Estrela Guia
28 de outubro - Ketlyn Dalmagro -  Casa Brasil
29 de outubro - Nádia Colombo - sede
30 de outubro - Débora de Freitas - OASF Idoso
31 de outubro - Claúdia Marchioro - Estrela Guia

I Festa do Ridículo da FAS

O Setor de Comunicação/ Recria
promoveu no dia 29 de agosto a I
Festa do Ridículo da FAS. O evento

destinado aos colaboradores e convidados
buscou promover a integração e momentos
de discontração aos presentes. Num
ambiente familiar e divertido  a festa foi um
sucesso. Os presentes se divertiram em
demasia, aproveitaram para “liberar geral”.

Os preparativos do evento, desde a
escolha do modelito até a  seleção das
músicas, demonstrou o quanto todos
estavam empolgados com a Festa.

A comissão organizadora do evento
agradece a adesão dos participantes que
acreditaram neste evento e que
contribuiram de forma positiva para que o
mesmo fosse um sucesso.

Prometemos para a II edição da Festa
do Ridículo muito mais animação, diversão
e caracterização, pois agora já temos uma
idéia do quanto podemos ser ridículos com
o nosso próprio guarda-roupa, basta
apenas, não ter noção das combinações.

Para quem não foi fica apenas o gostinho
da diversão alheia, mas não se preocupem,
esperamos vocês lá na II Festa do Ridículo
da FAS que será um estouro.

Atenciosamente
Comissão organizadora da I Festa do

Ridículo da FAS : Daniel Boz, Edelvan
Peruzzo, Gabriela Ghellere, Josmari Pavan
e Simone Dias.

Confira algumas fotos:


