
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

Marcia da Silva Paludo                                   24.08.2005 a 23.08.2010                                           Novembro
Inês Erlo Ribeiro                                                 11.08.2004 a 10.08.2009                                            Novembro
Débora Inês Santini                                         03.05.2002 a 03.05.2007                                            Novembro
Vanda Ferreira Vittorazzi                                  01.07.2003 a 30.06.2008                                            Novembro
Marlei Adamatti Rizzotto                              05.10.2003 a 08.10.2008                                             Novembro
Maria de Fátima Zuffo                                   18.10.2003 a 12.11.2008                                             Novembro

InformaRH

Setor de Desenvolvimento (URH)

Melhor invenção do homem? A anestesia.
O melhor lugar do mundo é...  A minha casa.
Um filme que sempre quero rever... Aqueles sobre
Jesus Cristo que sempre repetem na Páscoa.
Tenho saudades... da minha mãe, avós e tio, que já
partiram deste mundo.
Se você fosse um ritmo musical, qual seria?
Dance Music.
Na minha bolsa não pode faltar....Batom incolor
h i d r a t a n t e .
Não abro mão de: Comer chocolate e fazer
a c a d e m i a .
Minha vida é... Com muito mais a agradecer do que
a pedir.

Giglioli Rodrigues                                    03.10.2005 a 02.10.2010                Novembro

Evandra Regina Pellin
Paula Karine de Souza
Mari Angela Stallivieri Pistorello
Gema Solange Veber

Márcia Smiderle - Assistente
Administrativa - Sede

Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo

 Servidor                                                     Quinqüênio                                Mês de Gozo

Projeto: Só FAS quem conhece

A Unidade de Recursos Humanos por meio do
Setor  de Desenvolvimento, da FAS identificou, através
de contatos formais e informais com o público interno
da fundação, a necessidade de desenvolver uma
ação de integração entre os programas e serviços da
FAS. A Fundação que teve início no ano de 1996 e
formou seu quadro de funcionários concursados a partir
de 1998, obteve um crescimento considerável em
termos de programas e serviços neste 12 anos. Tal
crescimento fez com que fosse ampliado o quadro de
pessoal (RH) e de locais de atendimento (Estrutura
física), dificultando o conhecimento interno entre essa
rede de trabalho. Assim, com o intuíto de esclarecer,
integrar e agilizar o fluxo do trabalho dos programas e
serviços da FAS, o Setor de Desenvolvimento (URH),
desenvolveu um projeto intitulado “ Só FAS quem
conhece. O objetivo geral do projeto é integrar os
servidores, funcionários e estagiários da FAS
demonstrando os diversos programas e serviços
existentes nesta Fundação.

Os encontro acontecerão no Anfiteatro
Câmara Municipal  de Vereadores e serão divididos
por  blocos: Nos dias 08 de novembro (manhã) e  no dia
09 de novembro(tarde) será a vez do Administrativo
se apresentar. Nos dias 22 de novembro (manhã) e 23
de novembro (tarde) toda a Proteção Básica
apresentará seus programas. Já nos dias 06 de
dezembro(manhã) e 07 de dezembro(tarde) é a
apresentação de todos  os programas  da Proteção
Especial  de Média e Alta  Complexidade. Salientamos
que todos os funcionários deverão participar  optando
por  um dos dias.Para mais informações sobre a
inscrição e participação, contate  o sua cordenaçaõ.

A execução deste projeto de capacitaçaõ
é uma parceria entre a Unidade de Recursos Humanos
com o Setor de Comunicação da FAS.

Conhecer

Setor de Doações
O Setor de Doações está diretamente

relacionado as atividades desenvolvidas no
CRAS Centro, porem atende  a todas  as
demandas dos outro três CRAS e, demais
programas da FAS.  Através de Memorando
Interno é possível solicitar doações nas 2, 4 e 6
feiras das 9hs ás 11hs30min e das 13hs30min ás
17hs. Nas 3 e 5 feiras não tem atendimento.
    É realizado também atendimento direto ao
público  externo devidamente encaminhados
pelo PAS, bem como são destinadas ainda
doações para os casos emergenciais do Postão
(PA). O setor que recebe as doações da
comunidade em geral, é coordenado pela
funcionária Lorita Ribeiro e conta com o auxilio
da estagiária Fernanda da Silva e do Motorista
Ricardo Trindade.

                                                  Novo Mandato
Cleusa de Fátima Oliveira da Silva
Marien Regina andreazza
Giane Nietzke Kuhn
Cleonice de Fátima Andrade
Zeferino de freitas
                                                     Reeleitos
Rosane Biurrun Martins Curto
Marcos Antônio Castilhos Abreu
Terezinha Marli Pescador Andreazza
Paulo Roberto Borges
Daiane da Cruz Oliveira de Jesus

                                           Férias...
 A nossa colega Zilda (Cadastro Único)  e seu

esposo Valdir, aterrizaram no último dia 30.09 nas
paradisíacas praias de Natal-RN.  Em uma semana
puderam conferir  pontos bastante pitorescos da
região, em especial, a Praia da PIPA (foto).

A Princesinha da foto  é a Ana Clara, filha  da
nossa colega Josiane Meller (Vila Lobos) e de
Mateus Costa. Para alegria dos papais ela nasceu
no dia 23.10, com 3.780Kg, 50cm, no Hospital
Pompeia. Na foto a pequena Ana clara com sua
mamãe e a Dinda Ana Leticia (CRAS Centro).

Parabéns! Muita saúde e felicidades!!

,

Tenho o hábito de dar a  eles além
de atenção, carinho e respeito”.
Reforçou ainda que algumas pessoas
até a emocionam. A coordenadora
ressaltou que  existe a  necessidade
de fazer avaliação e reciclagem das
doações, pois a maioria não tem
utilidade devido ao mau estado de
conservação. Salienta que “as pessoas
deveriam rever algumas coisas,
inclusive  o a to de doar,  pois doar
não é se desfazer de algo”.

Conforme a coordenadora Lorita,  o
acolhimento ao público  é muito importante e
declara: “ Este espaço é tão especial para mim,
como é a doação para eles.

Mirna Lermen de Almeida

Joice Lizandra Ferreira de Castilhos

Conselheiros Tutelares - Mandato concluido



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 02 de Novembro - Finados

Dia 12 de Novembro - Dia do Servidor
(Ponto Facultativo)

Dia 15 de Novembro - Proclamação da República

Feriados de Novembro:

Foto Luiz ChavesMMosaico

                      Mês do Idoso

“ Uma pessoa permanece jovem na medida
em que é capaz de aprender, adquirir novos hábitos
e tolerar contradições”.

A programação alusiva ao Dia do Idoso,
comemorado em 1 de Outubro de 2010, marcou um
momento importante para reflexão sobre a
maturidade ativa. Realizada de 01 a 31 de outubro,
teve início com a capacitaçaõ para os Conselheiros
com a palestra de Michelle Clos, Assistente Social e
Consultora ESP/UNESCO, chamando a atenção aos
cuidados aos idosos e busca de sua autonômia.
Outro momento marcante e com grande
participação do público foi a Missa em homenagem
ao Dia do Idoso, na Igreja Nossa Senhora de Lourdes
com a apresentação do Coral VIVERE da UNTI e a
presença do Prefeito Municipal Jóse Ivo Sartori e da
Primeira Dama Maria Helena Sartori.

O município de Caxias do Sul tem promovido
políticas públicas voltadas para o idoso com o
objetivo de garantir mais qualidade de vida e
incentivar valores como a  convivência e a amizade.
Exemplo disso são os grupos do Projeto Conviver, as
Academias da Melhor Idade e ações na Área da
Saúde, da Assistência Social, da Cultura, do Meio
Ambiente, do Lazer, entre outras. O Conselho
Municipal do Idoso está em fase final da construção
da Política Municipal do Idoso, dando mais um passo
na busca do envelhecimento ativo, do bem-estar
físico, mental e social através da garantia de
direitos.

Programação Semana do Servidor...

A Prefeitura da Caxias do Sul, por meio da Secretaria de Recursos
Humanos e Logistica e de uma Comissão de Servidores Municipais,   promove
do dias 03 a 07 de novembro a Semana do Servidor. Dentre as atividades
destaca-se a IV Gincana de Integração, que acontecerá no sábado, 06/11,
à partir das 13h30min no Estacionamento da Estação Férrea.

A equipe “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.

Conforme o coordenador da equipe “Q FAS +” Cesar Parisotto “serão oito
equipes participantes este ano”. A FAS já inscreveu sua equipe!!

             Ajudem nas tarefas e preparem-se para torcer para a vitoriosa
equipe da FAS!

Aniversariantes de Novembro
03 de nov.: Andreia Grazziotin(CRAS Norte)
03 de nov.: Terezinha M Andreazza (C. Tutelar)
05 de nov.: Cleonice Andrade (C. Tutelar)
06 de nov.: Valderêz Leite (Cad. Único)
11 de nov.:  Solange Fabricío (Sede)
14 de nov.: Jéssica Lara (Sede)
16 de nov.: Anito Lenzi (Sede)
16 de nov.: Dayse Muterle(CRAS Leste)
16 de nov.: Rosângela Alixandrino(Sol Nascente)
17 de nov.: Daniel Boz (Sede)
17 de nov.: Nilson Gauer (Casa Estrela Guia)
18 de nov.: Márcia Smiderle(Sede)
18 de nov.: Lorita Ribeiro (Sede)
24 de nov.: Leticia Bisol (Sol Nascente)
24 de nov.: Melissa Appio (Oasf Idoso)
27 de nov.: Marcia de Camargo (CRAS Norte)
28 de nov.: Elaine Prá(CRAS Oeste)
29 de nov.: Cláudia Zaperlon (Sol Nascente)
29 de nov.: Quelem Mercali (C. Tutelar)
30 de nov.: Paulo Moratelli (CRAS Norte)

 Programas da FAS são destaque na III
Mostra Literária da Rede Recria

As crianças e os  adolescentes dos Centros
Educativos, do Centro de Formação
Profissional  para Cidadania Região Norte
e do Mosaíco Centro Dia marcaram
presença na Solenidade de Abertura da III
Mostra Literária da Rede Recria dia 07 de
outubro, na Feira do Livro. No Concurso
Literário receberam 05 destaques nos
gêneros prosa e verso. Parabéns a Direção
da FAS, aos Educadores e, em especial, as
crianças e aos adolescentes  pelo destaque
recebido.

Recebendo nossos filhos

onde se  
      A Direção da FAS,  por meio da
Unidade de Recursos Humanos e
Setor de Comunicação, promoveu
no dia 14 de outubro, para seus  fun-
cionários, o encontro Recebendo
nossos filhos onde se FAS.  O even-
to em comemoração ao Dia da Cri-
ança, reuniu pais e filhos em um
momento de muita descontração.
Após um delicioso Café da manhã,
as crianças e os adultos participa-
ram de uma oficina de dança con-
temporânea com o professor Tiago
Paim dos Centros Educativos e ar-
riscaram ainda um passos de Hip
Hop (Dança de Rua) com o profes-
sor Giovane Degregori do Centro de
Formação Profissional para Cidada-
nia Região Norte.
Confira algumas fotos desse diverti-
do momento  que contou com  a
presença de aproximadamente 50
pessoas.

E vai rolar a Festa...

Quando se pensa em
festa,  logo vem a
cabeça: estar entre

amigos, descontração, animação, boa
música, boa comida... Nesta época, uma
boa pedida são as Festas de Fim de Ano da
FAS: uma oportunidade  para reunir, integrar
e reencontrar  os colegas. Em sua 4  edição a
Festa da FAS, que este ano acontece no dia
03 de dezembro, no  restaurante Ícaro  da UCS,
promote  muita  diversão com música ao vivo
e DJ, entre outros atrativos. Participe!!!

Dica  do nosso colega Edelvan Peruzzo (sede)

Centro Educativo

Mosaíco- Centro Dia

Mês do Idoso

De 01 a 31 de outubro aconteceram
várias atividades em Alusão ao Dia do
Idoso(matéria ao lado). Confira abaixo
algumas fotos que ilustram esses momentos.

Marlês Andreazza
Diretora  da Promoção e Cidadania


