
  

 

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!

Adivinhe quem é?
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           Relotações
Atualização do Quadro de Servidores 

Marta Herpich - CRAS Sul                Helena Vieira - Sede
Édima Dagostini - CT Norte            Marlei Adamatti - CT Sul

Licença- Prêmio Dezembro
Maria Angelina Bett Weber  - Estrela-guia
Maria do Carmo Cerbaro Mezzomo - CRAS Sul
Patrícia Rizzotto - Estrela-Guia
Andreia Grazziotin - Conselho Tutelar Norte
Maria de Fátima M. de F. Zuffo - Centro Pop Rua

Em cumprimento ao que determina o 
DECRETO Nº 16.686 DE 11 DE OUTUBRO 
DE 2013 (assinado pelo Prefeito Municipal, 
pelo Secretário de Governo Municipal e pelo 
Secretário Municipal de Gestão e Finanças), a 
Direção da FAS estabelece os seguintes prazos:

- As solicitações para compras e as requisições 
ao almoxarifado deverão ser entregues nos 
respectivos setores até 06.12.2013 (sexta-
feira).

- Os setores de Compras e Almoxarifado 
deverão enviar para a Contabilidade as 
solicitações para emissão de notas de 
empenho até 17.12.2013 (terça-feira).

- O prazo para entrega das notas fiscais 
na Contabilidade será até 19.12.2013. 
Os responsáveis pela contratação de 
serviços deverão comunicar este prazo aos 
fornecedores.

- A devolução dos pontos e efetividades dos 
servidores deverá ser entregue na Unidade de 
RH até 04.12.2013.

- Os arquivos referentes à folha de pagamento 
do 13º salário deverão ser encaminhados para 
a Contabilidade até 11.12.2013.

- Os arquivos referentes à folha de pagamento 
de dezembro deverão ser encaminhados para 
a Contabilidade até 18.12.2013.

 

Memorando 50

Em razão do mês de dezembro ser atípico, com 
prazos curtos, devido ao encerramento do execício e 
pagamento do 13º salário, relembramos o conteúdo 
do memorando 50, enviado anteriormente por 
e-mail.

Avisamos aos coordenadores que o 
pagamento dos estagiários também 
será adiantado para o dia 20 de 
dezembro, sendo que as efetividades 
precisam ser entregues até o dia 15 de 
dezembro.

Unidade de RH

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

                   Aniversariantes
01/12: Rubia Gomes - Centro Pop Rua 
06/12: Giseli Perondi - CRAS Centro
07/12: Karine Conrado - Sede
08/12: Lucimar Zardo - CE Pioneiro
08/12: Regina Soares - Sede
10/12: Magali Souto - Centro Pop
12/12: Odimar Malacarne - Cras Oeste 
14/12: Morgana Baldo - Sol Nascente 
16/12: Jeverson Machado - Sede
17/12: Leticia Willke - Cras Norte 
17/12: Vanderlei da Rosa - Sede
21/12: Inez Soso - Sede
22/12: Giane Kuhn - CT Sul 
23/12: Alda Lundgren - Sede
23/12: Fabio Bernardo - Sede
23/12: Marcell Dall Oglio - Coord. do Idoso
23/12: Otniel Borges - CE Laços Amizade
25/12: Ivani Corradi - CT Sul
27/12: Nadia Duarte - Creas 
28/12: Fernanda Legnaghi - Sede
28/12: Janaiina dos Santos - Estrela- Guia
29/12: Dirceu Vieira - Casa C. Miguel
29/12: Leticia Simon - Sede

Servidora da FAS é homenageada por  25 anos de serviço público
   No dia 30 de outubro, a assistente social 
Vanda Vittorazzi, da Casa Carlos Miguel, foi 
homenageada por seus 25 anos de serviço 
público municipal. 
  A festividade faz parte da Semana do Servidor 
2013. Na ocasião, a colega foi prestigiada 
pela presidente da FAS, Marlês Andreazza, 
a diretora de Promoção da Cidadania, Alda 
Lundgren e a Coordenadora da Casa Carlos 
Miguel, Queli Borba.

Servidores recebem lanche no Dia do Servidor

Semana do Servidor na FAS

    No dia 28,  Dia do Servidor, os trabalhadores 
da FAS foram agraciados pela direção com 
um lanche no início da manhã, com doces, 
salgados, suco e café. O lanche foi servido 
também nas demais casas da FAS, no dia das 
respectivas reuniões de equipe. 
    Ainda no clima da Semana do Servidor, no 
dia 06 de novembro, a sede da FAS recebeu 
a visita do Quinteto de Metais da Orquestra 
Municipal, que emocionou a todos com a bela 
música.
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Oficializar

?????????

AGENDE-SE

Aconteceu... 

Maira - Sede                             Inês Ribeiro - Sede
 Eveline - Cád. Único               Simone - Sede
Fabíola - Cad. Único                 Leslie - Sol Nascente 
Joselaine - Sol Nascente          Teresinha - Sede                                            
Suzana - Sol Nascente             Luana - Sede
Marcela - Sede                          Catherinhe - Sede 
Silvana - Cras Sul                      Queli - C. Carlos Miguel 
 Flávio - Sede                             Rafael  Conrado - Sede
 Auro - Cad. Único                    Graziela - Sede   
Melisa - Cras Centro          Rosangela Alexandrino - Viva Rachel        
Márcia Chedid - Viva Rachel

Desta vez, era barbada de acertar. A mocinha da foto é a nossa 
colega Sandra, do CRAS Sul. Confira os ganhadores deste mês!

03/12: Dia Internacional da Pessoa com Deficiência        
 25/12:  Natal

       Na quarta-feira (30/10), a secretária municipal do Turismo, Drica de 
Lucena, e membros da CIC Jovem, CDL Jovem e SINDILOJAS Jovem fizeram 
a entrega de 280 brinquedos à 
Fundação de Assistência Social. 
  A iniciativa partiu do evento Tarde de 
Primavera que fez parte da programação 
da 4ª Semana Municipal do Turismo. A 
presidente da FAS, Marlês Andreazza, 
agradeceu a visita e a doação e pediu que 
os brinquedos fossem destinados aos 
Centros Assistenciais conveniados com a 
entidade, já que a grande maioria eram 
educativos. “Queremos oportunizar que as crianças assistidas nestes centros sejam 
bem acolhidas. Esses brinquedos são muito importantes para isso”, disse Marlês. 
     Na oportunidade, o grupo fez a entrega de um brinquedo a uma criança  que 
estava no local, simbolizando as centenas que serão beneficiadas.

FAS recebe brinquedos da Secretaria do Turismo e entidades

            A FAS apresentou, no dia 20 de novembro, os dados do Pronatec do município 
no Seminário Avaliativo e Propositivo do Pronatec - FIC, realizado em Porto Alegre. 
Na ocasião estavam presentes a diretora de Promoção e Cidadania da FAS, a 
assistente social Alda Lundgren, a interlocutora do Pronatec Caxias, Raquel 
Tsuruzono, e equipe do programa.
            A cidade destacou-se em número de matrículas, ficando atrás apenas 
da Capital. “O intuito de apresentar a experiência foi socializar com os demais 
municípios gaúchos a forma de organização, planejamento e as estratégias de 
mobilização do público alvo para a inclusão em cursos profissionalizantes”, destaca 
Raquel Tsuruzono.  O Pronatec Caxias também ressaltou os resultados obtidos em 
2012, com a formação de 2.212 profissionais, e para o primeiro semestre de 2013, 
1.452 alunos preparados para o mundo do trabalho. Além disso, foi apresentado 
um balanço da execução do Pronatec - FIC no Rio Grande do Sul.

Pronatec Caxias é destaque em Seminários Estadual

Não perca nosso almoço de fim de ano, no dia 15 de dezembro, 
no restaurante Tulipa, nos Pavilhões da Festa da Uva. 

 Os ingressos podem ser adquiridos com a sua coordenação ou 
no Setor de Comunicação até o dia 06 de dezembro, sexta-feira. 

Haverá sorteio de brindes!

ALMOÇO DE FIM DE ANO DA FAS

Ingressos a R$ 30,00. Crianças de 06 a 10 anos, R$ 18,00.

         A Rede de Proteção Social de Alta Complexidade da 
Infância e Adolescência de Caxias do Sul, no que se refere 
ao atendimento de crianças e adolescentes afastados 
do convívio familiar por decisão judicial, compõe-se, até 
então, exclusivamente de abrigos institucionais.
         Atualmente, contamos com seis abrigos institucionais 
e um serviço de atendimento em família acolhedora. 
Atendendo as orientações técnicas fundamentadas pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 6.069.90 
e as resoluções nº 01/2009,109/11/11/2009 do CNAS e do 
CONANDA que preconizam a diversidade nos ambientes de 
acolhimentos, entendemos que a modalidade de “ Casas 
Lares” é a que mais se aproxima de um lar garantindo o 
direito à convivência familiar e comunitária.
      Diante do que prevê a legislação, cabe ao Gestor 
Municipal a implantação e adequação dos novos marcos 
legais, mobilizando esforços no sentido de discutir e 
redimensionar sua atuação em conjunto com as instâncias 
de controle social. Sendo assim, o Serviço de Acolhimento 
Reordenado contará com dois abrigos institucionais, que 
atenderão 20 crianças ou adolescentes cada unidade, 
um Serviço de Acolhimento Emergencial para acolher 
as situações emergentes para posterior a avaliação e 
direcionamento, um Serviço de Famílias Acolhedoras e 
12 Casas Lares que atenderão de seis a oito crianças ou 
adolescentes em cada unidade conforme a avaliação da 
equipe técnica.
        O processo de transição da modalidade Abrigo para 
Casa Lar está sendo realizado pela Empresa FisBrasil 
Assessoria e Consultoria que, em conjunto com a 
coordenação, equipe técnica e educadores dos seis abrigos, 
estão buscando o perfil das crianças e adolescentes que 
poderão ser beneficiados com a modalidade de casa lar, 
considerando grupos de irmãos, a situação judicial, os 
vínculos entre eles e as peculiaridades de cada criança 
e adolescente. A transição está sendo gradual e contará 
com o apoio das equipes dos abrigos institucionais para 
fortalecer a passagem para a nova casa, valorizando os 
ganhos que essa mudança trará, assim como o sentimento 
de pertencimento e a possibilidade de criar uma nova 
história para suas vidas. 
    A preparação dos novos educadores, auxiliar e residente, 
também são fundamentais para que o processo tenha 
sucesso e para isso será realizada uma capacitação e 
aproximação entre crianças, e educador auxiliar ou 
residente. 
            Com a implantação da modalidade de Casa Lar, Caxias 
do Sul avança, prioriza e sinaliza um novo marco na área 
da infância e adolescência, possibilitando a diversidade 
nos ambientes de acolhimentos institucionais e o direito à 
convivência familiar e comunitária como prevê o ECA. 

Processo de Transição  e Reordenamento dos 
Abrigos Institucionais e Casas Lares

Inez Camargo Soso
Diretora da Infância e Juventude


