
 

  Informa RH

Obs: Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no 
desempenho de suas funções, no mês de sua Licença. (Art. 219 da Lei 3.673/91)

Quem acertar vai ganhar brinde no 
próximo mês!

Envie seu palpite para o 
fascomunicacao@caxias.rs.gov.br.

Adivinhe quem é?

Atualização do quadro de servidores

Nomeações 

Relotações/remoções Exonerações
Genecy Pacheco de Abreu - CREAS
Rosa C. S. Weshelfelder - CRAS Norte
Ivani Corradi - Conselho Tutelar Sul

Paulo Roberto Borges
Marcos Antônio C. Abreu
Teresinha M. Pescador Andreazza
Daiane da Cruz Oliveira de Jesus
Rosane Biurrun Martins Curto

             Procura-se pessoas que não tenham opinião sobre 
tudo. Que hesitam antes de proferir sentenças definitivas, 
pois pensamos e sentimos obedecendo ao momento, em 
eterno conflito entre a razão e a emoção.
            Procura-se pessoas que caminhem devagar, absorvendo 
paisagens e objetos, sem devorar o mundo com a fome 
de um lobo, sem tanta voracidade. Que saibam observar 
placidamente quem está ao seu lado, o movimento das 
estações e o quanto a passagem do tempo nos dá e nos tira.
            Procura-se pessoas que ainda se emocionam como 
na adolescência, diante do estarrecimento do primeiro amor. 
Que guardam dentro de si um depósito de afeto pronto 
para ser distribuído diante do anúncio de um abraço, uma 
palavra destituída de intenções ocultas, um gesto sem outras 
intenções senão o próprio gesto.
             Procura-se pessoas que saibam perdoar os enganos 
alheios, pois nos mostram, como um espelho distorcido, o 
quanto em nós é largo o erro. E acolham com naturalidade 
a possibilidade do perdão. Frágeis, somos como esses 
caminhantes do deserto que se deixam fustigar pelo vento 
em busca de uma sombra para descansar. O perdão é essa 
sombra.
             Procura-se pessoas que saibam ouvir sem interpor-se 
à palavra alheia, sempre a dizer que sua dor é maior do que 
aquela que estão testemunhando. O acolhimento generoso 
do que perturba o outro pode ser a chave para compreender 
o que dilacera a nossa alma.
             Procura-se pessoas que acreditam na palavra compaixão, 
a mais bela que há. Pois somente quando absorvemos o que 
se passa além da nossa consciência é possível entender a 
aflição de quem nos pede ajuda. Pedras, plantas e bichos 
partilham o mesmo destino. Conhecer esta palavra não 
significa que saibamos gastá-la como um rei perdulário.
             Procura-se pessoas que sejam vigilantes de si e do 
mundo. Reconheçam a fragilidade da vida e saibam urdir 
uma espécie de teia protetora para os seres e as coisas. Só 
o instante é luz, núcleo, aventura que se deve colher com os 
olhos abertos.
             Procura-se pessoas que critiquem menos, admirem 
mais. Ver o outro com generosidade não é sinal de fraqueza, 
mas a possibilidade de visitá-lo em sua própria casa.
             Procura-se pessoas que tenham fé. Num deus, num 
livro, num amigo, no trabalho que fazem cotidianamente. E 
saibam ser essa entrega incondicional o primeiro passo para 
entender que nem tudo precisa passar pela dúvida para ser 
verdadeiro.
             Procura-se pessoas que instiguem a nossa inteligência, 
desobedecendo o senso comum. Que não saiam pela vida 
afora com a lista dos dez mais vendidos da semana. É provável 
que só assim façamos descobertas inusitadas.
             Procura-se pessoas que não estejam preocupadas 
em agradar o tempo todo. Muitas vezes é preciso provocar 
o descontentamento para que algo avance, adquirindo 
fisionomia própria. Que digam sim ou não. Mas nunca sim e 
não, simultaneamente.
             Se não se encontrar pessoas com as características 
acima, ainda assim há que se continuar procurando por 
alguém que vacile, que saiba esperar, que se acomode dentro 
do silêncio, que leia poesias em dias de chuva, que estremeça 
ao calor de outro corpo, que ame a palheta de cores do 
outono. São elas que instauram um sentido para este breve 
passeio que estamos fazendo pelo mundo.

Gilmar Marcílio

Classificados

Licença-prêmio em novembro
Jucelia Simone Garcia da Silva  - Sol Nascente
Patricia Dutra de Campos - Estrela-guia
Jurema Tania Maria Adami - CRAS Norte
Zilda Tomazzoni - Sede
Luiz Carlos Castilhos dos Reis - Sede
Solange Marlê Fabrício - CRAS Centro
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Conselheiros Tutelares

Novas instalações

Conheça os novos endereços: 

Casa de Acolhimento Sol Nascente. 
Rua Costa Rica, 544, no bairro 
Jardim América. Telefone:  3901-
1498

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de  Vínculos 

Cruzeiro do Sol. Rua André Michelon, 34, no bairro Cruzeiro. Telefone: 
3901-1488
  Conselho Tutelar - Região Sul. Rua Os 18 do Forte, 998, no bairro 
Lurdes.     Telefone: 3901-1518. 

A FAS inaugurou nos dias 08 e 09 de outubro, três novas instalações de 
serviços,  em ambientes amplos e acolhedores. São eles, na sequência, 
Conselho Tutelar - Região Sul (à esquerda),  Casa de Acolhimento Sol 
Nascente (à direita) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de  
Vínculos Cruzeiro do Sol. (abaixo)

Evandra Regina Pellin
Rosane Formolo da Silva
Fabiana Teresinha de Macedo 
Paulo Rodrigo Toledo Inda
Marjorie Monique Sasset Aver



 

Datas comemorativas de Novembro

Aniversariantes
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Oficializar

?????????

Aconteceu... 

Era nossa colega Eveline, do 
Cadastro Único.
Infelizmente, ninguém acertou 
dessa vez!

   02- Finados                         15- Proclamação da República

02/11: Gustavo Ruivo - Sede
03/11: Andreia Gazziotin - Pronatec
05/11: Cleonice Andrade - CT Norte
06/11: Valderes Leite - Cras Centro 
08/11: Zenilda Facchin - Creas 
10/11: Denise Bueno - Casa Carlos Miguel
11/11: Solange Fabricio - Cras Centro
16/11: Rosângela Alixandrino - Sol Nascente
16/11: Anito Lenzi - Sede
16/11: Graziela Valim - Sede
17/11: Nilson Gauer - Estrela-guia 
18/11: Márcia Smidele - Sede
18/11: Silvana de Lima - Cras Sul
18/11: Lorita Ribeiro  - Sede
22/11: Jovane Fochesatto - CF Norte
24/11: Letícia Bisol - Cras Oeste
24/11: Janaína Martins - Pronatec
27/11: Marcia de Camargo - Cras Norte
29/11: Cláudia Zarpelon - Estrela-guia
29/11: Amir Guedes - Sede
30/11: Paulo Moratelli - Justiça Restaurativa

        No dia 09 aconteceu a entrega da premiação da 6ª Mostra Literária 
da Rede RECRIA aos 32 alunos que se destacaram no concurso. Entre eles,  
crianças e adolescentes atendidos no 
CREAS e no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da FAS. A 
solenidade ocorreu no palco principal 
da Feira do Livro, com a presença 
do Prefeito Alceu Barbosa Velho, da 
primeira-dama e Coordenadora de 
Comunicação, Alexandra Baldisserotto, 
da presidente do COMDICA, Vera Paz 
Picolli, da presidente da FAS, Marlês Andreazza e demais diretoras da entidade.
 A 6ª Mostra Literária teve por objetivo despertar e incentivar a leitura 
e a produção de textos nas crianças e adolescentes atendidos nas entidades 
que compõem a Rede. Nesta edição, o tema foi “Nas Asas da Imaginação”.

             O Prefeito Alceu Barbosa Velho empossou no dia 15 de outubro os novos 
conselheiros tutelares de Caxias do 
Sul. Os conselheiros foram eleitos no 
último dia 26 de maio e permanecem 
no cargo até 9 de janeiro de 2016.
 Foram empossados em 
solenidade, no Salão Nobre do Centro 
Administrativo, os conselheiros da 
Região Sul Evandra Regina Pellin, 
Rosane Formolo da Silva, Loci Almeida 
Prux, Janaina Santos Gil e Giane 
Neitzke Kuhn e da Região Norte, Cleusa de Fátima Oliveira da Silva, Fabiana 
Teresinha de Macedo, Cleonice de Fátima Andrade, Paulo Rodrigo Toledo Inda 
e Marjorie Monique Sasset Aver.

Empossados os novos conselheiros tutelares de Caxias do Sul

6ª Mostra Literária da Rede Recria premia destaques 
            A vida é uma viagem que possui quatro 
estações: emoção, experiências, recordações, e 
saudades.
   Este ano nossas perdas estão sendo intensas, 
perdemos a presença de muitas pessoas que 
amamos. 
   Perdemos a presença de mães, pais, maridos, 
esposas, filhos(as) , irmãos(as), tios(as), sogros(as), 
amigos(as) e também uma colega, que não estão 
mais de corpo presente entre nós.
  Mas nossas perdas foram transformadas em 
saudades, porque não somos indiferentes a dor, ao 
choro e ao nosso amor. 

     Com o passar dos dias aprendemos a lidar com 
a saudade da perda, pois a mesma passa a ser 
parte da nossa existência.   Este vazio que sentimos 
é a certeza de que amamos muito quem partiu. 
Sabemos e temos consciência que foi por serem 
presenças especiais, importantes em nossas vidas. 
Foram pessoas muito amadas que tiveram o seu 
sofrimento transformado em outra vida, junto a 
quem sempre os amou infinitamente: junto a Deus.
    Quando paramos para pensar em tudo que 
presenciamos e vivemos ao lado de quem já partiu 
ou de quem partiu drasticamente, compreendemos 
a grandeza do amor de Deus por nós.
       Ele nos dá o tempo necessário para despirmos 
do nosso egoísmo ou nos priva de acompanhar um 
sofrimento maior.
        Padre Fábio de Melo disse: “A saudade é um 
lugar onde só chega quem ama”. Esta saudade é que 
nos dará forças para continuarmos a nossa vida, para 
sorrir, chorar, amar e ter esperança. 

Nossas Perdas 

Com carinho, 
Marlês 


