
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)

Conhecer

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em Outubro
                                             Nome do Servidor              Quinquênio                Mês de pagamento       Lotação

Altemir Luis Giacomelli                       16/06/2004  a 15/06/2009                  Outubro                                   SEDE

Anito Luiz Lezi                                         23/03/2004 a 23/03/2009                   Outubro                                    SEDE

Cláudia Cassia Dallegrave                25/10/2004 a 25/10/2009                   Outubro                            SOL NASCENTE

Ivani Natalia Corradi                           26/08/2003 a  31/08/2008                   Outubro                                   CREAS

Leslie Cristina Gil Lorandi                  25/05/2005  a 30/07/2010                    Outubro                           SOL NASCENTE

Jurema Tânia Maria Adami               13/08/2003 a 12/08/2008                      Outubro                              CRAS NORTE

Nomeações

ADIVINHE QUEM É?

CONFIRA A RESPOSTA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO

Pintou na área.Pintou na área.Pintou na área.Pintou na área.Pintou na área...........

InformaRH

Relotações
    Helena Beatriz Vieira                                   CRAS Sul

Margarete Teresinha Berti Brando             Sede

Fulvy Souza Silva                                      Recepcionista                    Sede
Jeverson Paim Machado                    Téc, em Contabilidade                   Sede
Mariana Zanrosso Caran                     Assistente Social                           CRAS Sul
Rosinei Luis Pereira Cardoso              Motorista        Sede/Conselho Tutelar

                 César Rother                       Educador Social                     09/09/2011
       Mariana Zanrosso Caran           Educador Social                     21/09/2011

  Exonerações

 Mudanças no CREAS

Noticias da cegonha
  A família FAS está aumentando...
  Agora é a vez da Simone, da
Central RECRIA, ter a benção da
maternidade.  A Aninha, dos
Convênios e Juliana, do Centro
Dia, também serão mamães
novamente. Os anjinhos  chegarão
a partir de março.

Agora é só esperar para conhecer o
sexo dos bebês!

Shirle C. da Silva e Morgana  Baldo

Educadoras Sociais -  Sol Nascente

Lara G. K. da Silva, Amanda M. Tápia
 e Vanisse S. Castilhos.

Nosso dia

No mês de outubro, mais precisamente no
dia 28,  comemora-se o nosso dia.  Dia do
Servidor Público.  Para alguns é mais um dia
no calendário. Um dia comum, talvez.  Para
outros, no  entanto, trata-se de mais um ponto
facultativo. E para nós, o que significa?
Tanto tempo estudando, se privando de
tantas coisas, de viajar, de ir ao cinema, de
ficar sem fazer nada. Enfim, aprovados. Mais
um tempo, a ansiedade de ser nomeado,  a
posse. Depois a estabilidade, o primeiro
avanço, a primeira licença-prêmio. Quantos
amigos conhecemos, quantos amigos vemos
partir...  Muitas alegrias e tristezas ... Passamos
a maior parte do tempo do chamado “dia
útil” com nossos colegas. Então porque não
dizer que os colegas são como uma segunda
famíl ia? Famíl ia que nasce, cresce e
envelhece. Enfim, a aposentadoria ... E ao
olhar pra trás precisamos ter orgulho do que
fizemos. Todas as etapas vencidas... É para
isso que existe o nosso dia, para reflexão.
Precisamos refletir e agradecer pelo que
temos e pelo que somos. Refletir que é
preciso sim dar bom dia olhando nos olhos
de nossos colegas, compartilhadores de nossa
existência. Se nem tudo tem dado certo,
aprendermos a crescer com a adversidade.
Refletir sobre a graça de se ter um emprego
estável, palavra tão desejada em tempos
de tanta  instabilidade... Feliz dia do servidor!

Aguarde ...

A Semana do Servidor 2011 está em fase final
de  sua  programação, com algumas datas já
definidas.
 No sábado, dia 22, acontece a 5ª edição da
Gincana de Integração  e na sexta, dia 28,
ocorre    o tradicional baile dos servidores. Os
Ingressos  já  estão disponíveis no SINDSERV.
Fique de olho, em breve será divulgada a
programação completa.
   Você não pode ficar de fora!

Para melhor atender às
demandas de Proteção Social Especial
de Média Complexidade, pensou-se em
alterações no
funcionamento e
organização dos
Centros de Referência
Especializados em
Assistência Social –
CREAS. As principais
mudanças se
configuram através da
centralização do
serviço, alteração do
público alvo e na metodologia de
trabalho.
A mudança  tornou-se eminente, em
função da necessidade de qualificação
do trabalho através de uma discussão
única das ações desenvolvidas pelo
serviço; espaço físico diferenciado do
CRAS, conforme preconiza o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome – MDS e    técnicos e
coordenação com função exclusiva
para o serviço.

Para a concretização das mudanças, a
Direção, juntamente com a Gestão
reuniu-se com os CREAS Centro, Leste,

Oeste e Norte, no sentido
de viabilizar as mudanças.
As discussões iniciaram
num pequeno grupo,
composto de
representantes de cada
CREAS, e levantou-se a
necessidade de expandir
a todos os colegas de
equipe. Neste sentido foi
realizado um encontro de

CREAS, no último dia 06.
O Setor de Desenvolvimento da

Unidade de RH foi convidado a partici-
par com vistas a proporcionar uma
integração entre a equipe e auxiliar no
processo de mudança. O grupo partici-
pou de dinâmicas com o propósito de
expor as suas expectativas e ansieda-
des em relação ao novo. As primeiras
mudanças estão previstas para outubro.

agradecemos pelo seu trabalho e
dedicação.

 Nomeadas em agosto/setembro

Parabenizamos nossa colega Letícia Simon,
pelo dia da nutricionista (31/08), e

  Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo em Outubro
          Lúcia Campagnolo Chiapinotto     13/02/2006 a 24/03/2011 Outubro     Sol Nascente



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

Foto Luiz Chaves

Aniversariantes de Outubro:

A garotinha da
foto é a colega

Melisa Boz,
 da Estrela-Guia.

Agende-se

01 de Outubro.:Giglioli Rodrigues (Viva Rachel)
01 de Outubro.:Rafael Bortoluzzi (CE Flor Ipê)
02 de Outubro.:Carlos Andrade (OASF Idoso)
05 de Outubro.:Lais Lorandi (Conselho Tutelar)
08 de Outubro.:Aline Almeida (PIM)
08 de Outubro.:Rodolfo A. Pezzi (Conselho Tutelar)
09 de Outubro.:Fabiana Pioner (CRAS Centro)
10 de Outubro.:Maria de Fátima Zuffo (Albergue)
10 de Outubro.:Rafael Vieira (Sede)
10 de Outubro.:Suelen da Rosa (Casa Brasil-Oeste)
13 de Outubro.:Jucélia Hopperus (Sol Nascente)
13 de Outubro.:Simone Spido (Sol Nascente)
14 de Outubro.:Carlos Heitor da Silva (Sede)
14 de Outubro.:Geni Ariotti (CREAS Centro)
15 de Outubro.:Claudense Fries (Recanto Amigo)
15 de Outubro.:Marcia Paludo (Sede)
15 de Outubro.:Tereza Turella (Sol Nascente)
17 de Outubro.:Franciele Maciel (CE Arco Íris)
18 de Outubro.:Mª Fernanda Caldasso (Rec. Amigo)
19 de Outubro.:Jurema Adami (CRAS Norte)
19 de Outubro.:Naura Teles (Viva Rachel)
20 de Outubro.:Adriane Palhano (Sol Nascente)
25 de Outubro.:Márcia Winkler (CRAS Norte)
25 de Outubro.:Maria Ivani Morais (CRAS Centro)
26 de Outubro.:Patrícia de Campos
26 de Outubro.:Derli de Aguirre (Sol Nascente)
27 de Outubro.:Marlene Serafini (Estrela Guia)
29 de Outubro.: Nadia Colombo (Sede)
30 de Outubro.: Débora de Freitas (OASF  Idoso)
31 de Outubro.: Cláudia Marchioro (CE Flor do Ipê)

A resposta é ...

Dia 12 de Outubro:Dia da Criança/ Nossa
Senhora Aparecida.
Dia 15 de Outubro:Dia do Professor
Dia 28 de Outubro:Dia do Servidor do Público

VIII  Conferência Municipal da

Criança e do Adolescente
Nos  últimos dia 26 e 27 de setembro foi
realizada a VIII Conferência Municipal dos
Direitos  da Criança e do Adolescente com o
tema “Mobilizando, Implementando e
Monitorando a Política e o Plano Decenal de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
no município”. O evento foi aberto com a
presença  do secretário adjunto da Secretaria
de Justiça e Segurança Miguel Velasquez que
palestrou sobre a importância de proteger
nossas crianças.  A conferência reuniu mais  de
300 pessoas.

No dia 11 de outubro, às17h, no auditório da 27ªFeira do Livro acontece a premiação
da IV Mostra Literária da Rede RECRIA e lançamento do livro Recriar Textos.
 A V Gincana de Integração dos Servidores ocorre no dia 22 de outubro, no
estacionamento da Prefeitura. Mobilize-se.

Datas comemorativas de Outubro:

1° Mateada na Sede
Música gaúcha e resgate das nossas tradições. Foi neste clima que aconteceu a 1ª Mateada  da Sede
com apresentação de chula, declamação e toque de gaita e violão. A surpresa ficou por conta dos
nossos colegas Vanessa(RH) e Ricardo(Almoxatifado) que nos presentearam com seus talentos.
Vanessa declamou  e no final Ricardo fez o público cantar o hino rio-grandense e outras canções.
Nossos agradecimentos aos  chuleadores mirins do Grupo de  Tradições e Cultura Nativa Velha Carreta,
Nicolas Novello e Vinicius Lorandi, os gaiteiros Nicolas Muller  e Divaldo Silveira, o violonista Francisco
Gonçalves e o colega do Samae, Arno Moscato, que emocionou a todos com sua declamação.

97º Fórum Permante de Políticas Públicas

para PcD e PcAH
Caxias do  Sul foi sede, no último dia 30 de
setembro, do 97º Fórum Permante de Políticas
Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas
com Altas Habilidades. O evento contou com a
parceria da Fundação de Articulação e
Desenvolvimento da Política Pública Estadual  para
PcD e PcAH no RS - FADERS e teve como objetivo
aproximar a sociedade civil e o poder público para
debater as políticas públicas de acessibilidade e
inclusão.

Concurso Fotográfico

Conheça a foto  que vai
para a Agenda feminina
2012. A autoria é da colega
Marlei Rizzotto, e quem
posa na foto é a  colega
Leslie Lorandi, ambas do Sol
Nascente. O texto
escolhido foi “Quebra
Cabeça” da colega Adriane
Palhano.

Traga seus filhos para um momento
cultural na FAS, em comemoração ao
Dia das Crianças.
Contação de histórias com Helô
Bacichette no dia 10 de outubro, às

9h30min, na sala 2 da sede. Inscrições até o dia 06, no
RH. Não perca!

3º Recebendo nossos  filhos onde se FAS

 Estresse no trabalho
A palavra estresse vem do latim, que significa fadiga e
cansaço. Atualmente o termo é usado para indicar os
mais variados distúrbios no mecanismo bioquímico do
corpo humano. Esses distúrbios estão relacionados aos
problemas socioeconômicos, como por exemplo,
dívidas ou problemas familiares, seja com esposa (o),
filhos ou relacionamentos em geral, fazendo com que
parte dessa carga emocional chegue ao ambiente de
trabalho, sem que o indivíduo tenha percepção de seus
atos. Desta forma, o indivíduo não consegue separar a
vida pessoal da profissional, tratando a todos como uma
só unidade.
Para o corpo os excessos relacionados às emoções e
às cobranças no trabalho, criam uma verdadeira luta
entre a defesa e as adaptações fisioquímicas que
preparam o indivíduo para uma verdadeira guerra. Mas
que é esse inimigo? VOCÊ!!!
Entre os sintomas do estresse, estão: irritabilidade,
cefaléia, distúrbios do sono, sentimento de raiva,
tristeza, choro fácil, isolamento, ansiedade, baixa auto-
estima, emotividade, problemas digestivos como a
perda ou excesso de apetite, problemas cardíacos e
musculares, dificuldade de concentração e de
respiração. Pode também apresentar alterações de
comportamento como: alcoolismo, consumo ilícito de
drogas, uso de calmantes e ansiolíticos,
comportamento autodestrutivo, hipertensão, cansaço
e, a mais conhecida, a depressão. Esta muitas vezes é
causada pelo excesso de trabalho, exigências injustas
na cobrança do trabalho, levando ao sintoma mais
sério, o pânico. Contudo ainda é comum ouvir: "Isto não
é nada, é só psicológico."
Mas o que fazer para melhorar ou curar o estresse no
ambiente de trabalho? Primeiro investigar a verdade
de seus sentimentos e desejos. Quem é você? Não
adianta reclamar  que a  empresa, a  esposa (o), os filhos,
não conseguem enxergá-lo, se na verdade nem você
mesmo se conhece o suficiente para mostrar para eles
quem é você. Só existe uma cura para o estresse:
Atitude! Dar a devida importância à vida profissional.
Relaxe! Aprenda! É fácil! Você pode e merece!
 Rita de Cássia UTI – Hospital Santa Paula - SP

Carlos Heitor Carvalho da Silva
Diretor Administrativo

Capacitação para Trabalhadores da
Assistência Social

No mês de setembro teve início a capacitação
básica para coordenação de grupos,
ministrada pelo instituto Pichon-Riviere de
Psicologia Social. O curso foi dividido em duas
turmas e tem como objetivo fornecer subsídios
no trabalho de grupos, forma prioritária para
atuação nos CRAS/CREAS.  As atividades
acontecem nos sextas e sábados com
previsão de término para dezembro.


