
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)

Erramos: No informativo de novembro informamos que a servidora Melissa Chana Boff Boz foi relotada
para o Sol Nascente. Na verdade, foi relotada para Estrela Guia.

 Servidor                                                 Quinqüênio                     Mês de Pagamento

InformaRH

Nilo Domingos Pelicioli                                            25.04.02 a 24.04.07                                        Dezembro/09
Rosalina Marinês Oss                                               28.05.02 a 27.05.07                                        Dezembro/09
Queli Cristina Borba                                                  03.06.02 a 02.06.07                                        Dezembro/09
Eliane Vieceli                                                                05.10.03 a 24.10.08                                        Dezembro/09
Marlene Serafini                                                          21.01.04 a 20.01.09                                        Dezembro/09
Sirlei Zanrosso R. de Meneghi                               21.01.04 a 20.01.09                                       Dezembro/09

Comissão Organizadora da festa de fim
de ano da FAS

Centro de Formação Profissional para a Cidadania
Região Norte

Com que figura histórica se identifica? Com que figura histórica se identifica? Com que figura histórica se identifica? Com que figura histórica se identifica? Com que figura histórica se identifica? John Lennon,
com sua atitude questionadora.
Qual a canção que remonta a sua infância? Qual a canção que remonta a sua infância? Qual a canção que remonta a sua infância? Qual a canção que remonta a sua infância? Qual a canção que remonta a sua infância? “She
Loves You”, dos Beatles.
Um hábito do qual não abre mão? Um hábito do qual não abre mão? Um hábito do qual não abre mão? Um hábito do qual não abre mão? Um hábito do qual não abre mão? Ir ao cinema.
Na pele de quem gostaria de passar um dia? Na pele de quem gostaria de passar um dia? Na pele de quem gostaria de passar um dia? Na pele de quem gostaria de passar um dia? Na pele de quem gostaria de passar um dia? Albert
Einstein para saber o que se passava naquela cabeça, como
é ser tão criativo e inteligente.
Receita de sucesso: Receita de sucesso: Receita de sucesso: Receita de sucesso: Receita de sucesso: ter sempre um plano B.
Frase preferida: Frase preferida: Frase preferida: Frase preferida: Frase preferida: “O sono da razão produz monstros”
(Goya)
Eu sou...Eu sou...Eu sou...Eu sou...Eu sou...em primeiro lugar, pai! Todo o resto vem depois,
bem depois.

No dia 10 de dezembro, às 15h30min, na sede da FAS  acontece a celebração
de Natal. Um momento para pararmos um pouco a rotina e repensarmos
tudo o que aconteceu durante este ano, refletirmos sobre as conquistas e

desafios superados e agradecermos por tudo.
Contamos com sua presença!

Agende-se: Celebração de Natal

Agora está certo! O bebê da nossa
colega Lucimara, do RH, é uma garotinha
e vai se chamar Luiza.

A cegonha chega em março.
Felicidades!

O gatinho
da foto é o
Theodoro, filho
da nossa
colega Juliana
do Trabalho 10
e do Eliel.

Theo nasceu
no dia 29 de

setembro, no Hospital Saúde, pesando
3,105 Kg e medindo 46 cm.

A mamãe de primeira viagem está
super feliz com o pimpolho. “Este é o melhor
momento da minha vida. O Theo está
cada dia mais amado e sempre mega
sorridente! É um amor de bebê,” revela.

Muita saúde e felicidades! Parabéns a
mamãe!

CONFIRMADÍSSIMO...

Paulo Moratelli - CRAS NortePaulo Moratelli - CRAS NortePaulo Moratelli - CRAS NortePaulo Moratelli - CRAS NortePaulo Moratelli - CRAS Norte

Senhores Passageiros da FAS
Dentro de alguns dias, um Ano Novo

vai chegar a esta estação.
Se não puder ser o maquinista, seja

o seu mais divertido passageiro.
Procure um lugar próximo à janela e

desfrute cada uma das paisagens que
o tempo lhe oferecer, com o prazer de
quem realiza a primeira viagem.

Não se assuste com os abismos, nem
com as curvas que não lhe deixam ver
os caminhos que estão por vir.

Procure curtir a viagem da vida,
observando cada arbusto, cada
riacho, beiras de estrada e tons
mutantes de paisagem.

Desdobre o mapa e planeje roteiros.
Preste atenção em cada ponto de

parada, e fique atento ao apito da
partida.

E quando decidir descer na
estação onde a esperança lhe acenou
não hesite.

Desembarque nela os seus sonhos...
Desejamos que a sua viagem pelos

dias do próximo ano, seja de PRIMEIRA
CLASSE!

Feliz Natal e Ano Novo!

Nomeações
Daiane da Cruz Oliveira de Jesus          A contar de 04.11.2009              C. Tutelar

Nilo Domingos Pelcioli                                           CREAS
Relotações

No Centro de Formação Profissional
para a Cidadania Região Norte
funciona um Centro Educativo e

coletivos do Projovem Adolescente.
O Centro Educativo atende

adolescentes de 12 a 15 anos no turno
inverso ao da escola. Ali eles participam
de atividades de esporte e lazer, artes e
oficinas de dança, grafite e capoeira e
atividades pedagógicas acerca de
temas específicos.

O Projovem Adolescente atende os
adolescentes de 15 a 18 anos,
desenvolvendo oficinas de lid/
metrologia, educação física, desenho,
informática, atividades pedagógicas e
orientação social. Os adolescentes do
Projovem também participam das
oficinas de dança, grafite e capoeira
oferecidas pela casa.

Atualmente o Centro de Formação
atende em média 100 adolescentes.  A
equipe é composta por 02
coordenadoras, 01 orientador social, 05
facilitadores de oficinas, 03 estagiários, 01
cozinheira, 01 auxiliar de cozinha e 01
auxiliar de limpeza.

Parte da equipe



Aconteceu...   Oficializar

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

Dia 08 de dezembro - Dia da Família
Dia 10 de dezembro - Declaração Universal dos Direitos Humanos
Dia 25 de dezembro - Natal - Que o menino Jesus se sinta acolhido em seu
coração e que você e sua família tenham um Feliz Natal e um abençoado
Ano Novo!
Dia 31 de dezembro - Reveillon

Datas comemorativas de Dezembro:

Maria de Lurdes Fontana Grison
Presidente

Nutrientes que o corpo necessita

   Josimar Ferreira (Prof. Ginástica Laboral)

O CRAS Centro promoveu no dia 14
de novembro o I Encontro das
Famílias em PAIF - Programa de

Atenção Integral às Familias. O evento
destinado às famílias que participam dos
grupos em PAIF aconteceu no Salão de
Eventos do Centro de Cultura  Dr. Henrique
Ordovás Filho. Em média 150 pessoas
participaram da atividade.

Para a assistente social Cinara a ação
proporcionou a promoção da cidadania,
além de mostrar a estas pessoas que o
cuidado se expressa na valorização dos
pequenos detalhes que fazem parte do
nosso dia-a-dia.

O Grupo de Dança do Centro
Educativo Pioneiro, a dançarina Paula

dos Santos, o músico Samuel Sodré, as
palhaças da Comunicação/RECRIA e
a animação da criançada foram os
destaques do encontro.

Os recursos para a realização do
evento foram provenientes de
doações espontâneas, da
colaboração de empresários e da
comunidade em geral, além da
contribuição dos funcionários da FAS.

Parabéns a equipe pela organização
desta atividade que proporcionou um
momento diferenciado para as famílias.

I Encontro das Famílias em PAIF

Festa de Fim de Ano da FAS

Uma alimentação adequada previne a obesidade, colesterol e outras
doenças que são causadas na má digestão dos alimentos e pouco líquido
no corpo.

* Magnésio: sua função, auxilia na formação da hemoglobina, evita a anemia.
Fontes alimentares: amêndoas, nozes, frutas, leite, grão de vegetais, cereais, chocolate,

legumes.
* Ferro: evita a anemia porque atua na formação de hemoglobina.
Fontes alimentares: fígado, gema do ovo, ostra, feijão, beterraba, espinafre, ameixa,

aveia e melado.
Os próximo serão zinco, iodo, selênio e proteína.
Complete sua tabela e se puder consulte um nutricionista para tirar as suas dúvidas.
Alimentar-se bem é saúde e vida longa.

Na noite do dia 27 de novembro
na CIC aconteceu a badalada
Festa de Final de Ano para

funcionários e familiares.
A noite foi regada de surpresas.

Alegria, diversão, confraternização
somados a gente que FAS foram os

destaques do evento.
A Comissão organizadora

agradece a presença de todos e
convida para compartilhar muitos
outros momentos como este e deseja
ainda que a família FAS permaneça
cada dia mais unida.

As fotos estão disponíveis no site:
www.flashscalco.com.br.

Confira alguma fotos:

Glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens
de boa vontade.

Mais um ano chega ao fim. É
tempo de fazer um balanço de
tudo que aconteceu.

Neste Natal, vamos celebrar a
alegria, a paz e a esperança
fazendo com que floresçam em
nossos corações sonhos de sonhos
de um amanhã melhor.

Que os valores sagrados da
família e do amor ao próximo
sejam a base de todas as nossas
ações; que tenhamos a
perseverança e fé necessárias
para que nossos projetos tenham
êxito, certezas nas nossas escolhas
e muitas realizações.

Acreditemos ainda que o
menino Deus estará sorrindo na
manjedoura, por poder contar
com a sua alegria, por estar
servindo a Ele, através de nosso
trabalho.

Feliz Natal e Ano Novo pleno de
vida.

01 de dezembro - Neiva Mussato (Sede)
01 de dezembro - Rúbia Gomes (Sol Nascente)
02 de dezembro - Paulo Borges (C. Tutelar)
04 de dezembro - Isabela Guedes (Sede)
07 de dezembro - César Girardi (C. Tutelar)
08 de dezembro - Lucimar Zardo (C.E. Pioneiro)
08 de dezembro - Regina Soares (Centro Dia)
10 de dezembro - Grace Duarte (C. E. Aeroporto)
10 de dezembro - Magali Souto (Estrela Guia)
12 de dezembro - Cristiane Arenhardt (Sede)
16 de dezembro - Eduardo de Lima (C. Tutelar)
16 de dezembro - Ivone Conte (Sede)
17 de dezembro - Letícia Wilke (Sede)
19 de dezembro - Patrícia Monteiro (C. Tutelar)
21 de dezembro - Inês Soso (C. Tutelar)
21 de dezembro - Rosane Curto (C. Tutelares)
23 de dezembro - Giovana Cauduro (Cad. Único)
25 de dezembro - Ivani Corradi (Sede)
25 de dezembro - Lucas de Oliveira (Sede)
27 de dezembro - Melissa Tomazi (Cad. Único)
27 de dezembro - Nádia Duarte (Sede)
28 de dezembro - Fernanda Legnaghi (Sede)
29 de dezembro - Dirceu Vieira (Albergue)
29 de dezembro - Rochele Sachet (Sede)
30 de dezembro - Mirna de Almeida (C. Tutelares)
30 de dezembro - Luciane Linke (C. E. Pioneiro)
31 de dezembro - Elisabete Ribeiro (C. E. Flor do Ipê)
31 de dezembro - Éverton Belini (Sol Nascente)

Aniversariantes de
Dezembro


