
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
                                                                           Relotações
 Márcia FabianaChedid                                                               Sol Nascente
Elisandra Soares Lisboa                                                                Unidade de Recursos Humanos
Fabiana Débora Rockenback                                                Cadastro Único
Giglioli Rodrigues  Viva Rachel

 Morgana Leorato Baldo                     Educador Social                            Sol Nascente
 Andressa Xavier da Rosa                   Educador Social                    Centro Educativo Planalto
 Lilian Freitas de Andrade                   Educador Social                     Centro Educativo Aeroporto
 Amanda Menezes  Tápia                   Educador Social                             Sol Nascente
 Jeferson Islabão Aires                         Recepcionista                                       Sede

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em Agosto

                         Nome do Servidor                             Quinquênio                Mês de pagamento       Lotação
Paulo Ricardo Alves de Oliveira     08/05/2006  a 07/05/2011                    Agosto                   CRAS OESTE
 Inácio Arvei dos Santos                      01/02/2006 a 01/02/2011                     Agosto                    ALBERGUE
  Solange Maria Terres Soares            18/10/2004 a 17/10/2009                     Agosto             CADASTRO ÚNICO
 Jucélia S G Hopperus                            02/01/2001 a  01/01/2006                    Agosto              SOL NASCENTE
 Maria Luci R. Pereira                                           05/08/2003  a 05/08/2008                               Agosto         CENTROS EDUCATIVOS
Janete Aparecida R Oro                    10/08/2003 a 09/09/2008                       Agosto                   CRAS NORTE

Bebês em dose tripla. Nossas colegas estão
radiantes: Melisa,  do Estrela-guia  e  Rochele,
do CREAS Centro,  esperam garotões.
Melisa  aguarda ansiosa a chegada do
primeiro filho, Henrique, enquanto Rochele
completa a família com o pequeno Luca.
Já nossa colega Miriam, do CRAS Leste,
aguarda a primeira filha, a gatinha Marina.
Os bebês nascem a contar de outubro ...

Novidades no Setor de
Comunicação e Central Recria

O Setor de Comunicação foi
criado em 2006 e atua como
assessoramento
dos programas
da FAS na
divulgação de
seus eventos e
atividades em
parceria com a
Comunicação da
Prefeitura. É
subordinado diretamente à Presidência e
também responsável pela produção,
juntamente com a Unidade de RH, do
informativo FAS.Comunicar.

A equipe é composta por mim,
Lucimara Pereira Lopes, agente
administrativo com formação em Jornalismo
e a estagiária de Jornalismo, Suélen Cristina
Bastian.

No mesmo espaço funciona
também a Central da Rede de Atenção à

Criança e Adolescente - RECRIA,
responsável pelo sistema digital da rede
(informações e cadastro), o Recria Livre.
A Central também realiza anualmente a

Mostra Literária,
na qual
contamos com o
auxíl io da
assessora técnica
Simone Dias dos
Santos Bresolin.

Gostaria de
expressar minha
admiração pelo

trabalho já realizado nos dois setores e
afirmar que pretendo continuar com todo
empenho e dedicação. Aproveito para
abrir espaço às sugestões e porque não
dizer, críticas, a fim de nos aperfeiçoarmos
sempre! Nossos contatos: ramal 732 e
fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br e
central@recria.org.br

Fabiana Wingert
Recepcionista/tefefonista da Sede

Nomeada em:  junho.

Notícias da Cegonha
Confirmadíssimo!!!

Nomeações

ADIVINHE QUEM É?

CONFIRA A RESPOSTA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO

InformaRH

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

Confira o novo quadro do Informativo ,
que chega  com o propósito de

apresentar nossos novos colegas
nomeados. Quem mais pintou na área?

Acompanhe nas próximas edições...

A Unidade Recursos Humanos
está de cara nova. Além dos novos
colegas que vieram agregar  valor ao
nosso trabalho, Leonardo e Elisandra, o
setor de Desenvolvimento ganha outro
espaço. Está no mesmo andar, onde
atua a psicóloga Maria do Carmo e
brevemente contará com uma
estagiária. O ramal é 729.

Cabe ressaltar que a unidade de
RH, chefiada pela colega Maira,
subdivide-se em dois setores: Setor de
Administração, que continua no mesmo
espaço e o Setor de Desenvolvimento,
que como o próprio nome já diz, visa
auxiliar e propiciar o desenvolvimento
profissional - pessoal no trabalho e sua
relações nessa esfera, com as
difculdades que muitas vezes, suscita.

O Setor de Desenvolvimento
existe  para atender quem está
funcionário da FAS. Para acessá-lo
basta se dirigir ao setor ou telefonar
para marcar horário.

Unidade de Recursos Humanos

Use e abuse das sopas de
legumes no seu jantar; estas
podem ser preparadas à base
de vegetais e legumes cozidos.
As folhas como agrião,
espinafre e repolho podem ser base para
os tipos mais leves. Use ervas para dar o
sabor final e cenoura para engrossar a
consistência.

Letícia Simon
Nutricionista da FAS

DICAS DE INVERNO 2

Mudanças da Unidade de RH



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

04 de Agosto:Sara da Silva (CRAS Oeste)
07 de Agosto.:Louise I.Barbosa (CRAS Oeste)
10 de Agosto.:Leonardo Silveira (Sede)
10 de Agosto.:Suelen C. Santos (CRAS Centro)
11 de Agosto.:Daiane dos Santos (Sol Nascente)
12 de Agosto.:Fabiana Wingert (Sede)
18 de Agosto.:Fabiana de Araújo (Albergue)
19 de Agosto.:Maira S. de Vargas (Sede)
19 de Agosto.:Greice Fulcher (CE Flor do Ipê)
20 de Agosto.: Pedro Henrique Florão (Sede)
20 de Agosto.: Ricardo Pozenato (Sede)
24 de Agosto.:Margarete Brando (Cons. Tutelar)
24 de Agosto.:Claúdia Dallegrave (Sol Nascente)
25 de Agosto.:Patrícia da Silveira (PIM)
26 de Agosto.:Elias Comin (Conselho Tutelar)
27 de Agosto.:Luiz Augusto da Silveira (Sede)
27de Agosto.:Maria do Carmo J. J. Maciel (Sede)
28 de Agosto.:Marlês Andreazza (Sede)

Aniversariantes de Agosto:

Datas comemorativas de Agosto:
Dia 14 de Agosto: Dia dos Pais - Parabéns a
todos os nossos papais e futuros papais!!!
Dia  27 de Agosto: Dia do Psicólogo - A FAS
prestigia todos nossos servidores psicólogos
pelo seu dia!!!!

Agende-se
 A IX Conferência da Assistência  Social será realizada no dia 05 de agosto, no
 Salão Paroquial dos Capuchinhos, na Avenida Rio Branco, 161, Rio Branco, com
  início às 8h e previsão de término às 18h. Não deixe de participar!!!

                  Marlês Andreazza
   Diretora da Promoção e CidadaniaAcertou!!!

DIRETORA MIRIAM RECEBE
HOMENAGEM

Na quarta-feira, dia 13 de julho,
aconteceu a entrega  dos títulos de
“Amigo da Criança”, em cerimônia
solene, à Diretora da Infância e
Juventude da FAS, Miriam Teresinha Nora,
e título “Empresa Criança” à empresa
Brasdiesel S/A Comercial e Importadora.

 Na ocasião foi apresentado um
vídeo contando a trajetória pessoal e
profissional de Miriam, com fotos de seu
arquivo pessoal e recortes de
reportagens que marcaram época, e
que servem de testemunho da sua luta
e comprometimento com os direitos das
crianças e adolescentes.

TRABALHO 10 FORMA MAIS UMA
TURMA

O Programa Trabalho 10  formou
a 24ª turma na sexta-feira, dia 8 de julho,
certificando 283 alunos, nos cursos de Lid/
Metrologia, Informática Básica,
Confeitaria, Auxil iar Administrativo,
Cozinha Industrial, Manicure e
Cabeleireiro.

IV Conferência Estadual do Idoso

“Um sonho que se sonha só é um sonho; mas
um sonho que se sonha junto é realidade”

(Raul Seixas).
A psicóloga Fernanda Legnaghi,  da

Equipe de Apoio à Gestão e membra do CMI,
foi representante da FAS na IV Conferência
Estadual do Idoso, ocorrida nos dias 15 e 17
de julho.“Nela pudemos contar com a
participação de sete delegados municipais de
Caxias do Sul eleitos em nossa III Conferência
Municipal do Idoso”, oficializa.

A conferência teve como tema
principal “A intersetorialidade na garantia dos
direitos da pessoa idosa: uma
responsabilidade de todos nós” e discutiram
em quatro eixos temáticos: O Envelhecimento
e Políticas de Estados: pactuar caminhos
intersetoriais; Pessoa Idosa: protagonista da
conquista e efetivação dos seus direitos;
Fortalecimento e Integração dos Conselhos:
existir, participar estar ao alcance,
comprometer-se com a defesa dos direitos
dos idosos e: Diretrizes Orçamentárias, Plenos
Integrando e Orçamento Público da para incluir
e fiscaliza.

Muitas de nossas deliberações
municipais foram acolhidas pela plenária
estadual e outras foram encaminhadas a III
Conferência Nacional, principalmente aquelas
que diziam respeito a questões de garantia
de atendimento especializado em saúde
(contração de geriatras) e criação de
promotorias e varas judiciais específicas para
o idoso. Irão nos representar na III Conferência
Nacional do Idoso que ocorrerá nos dias 23,
24 e 25 de novembro em Brasília, a colega
Fernanda Legnaghi (Equipe Apoio à Gestão)
e o presidente da associação dos
aposentados Sr. Jorge Gilberto Leite.

Quem percebeu que
    o menininho é
 o Ricardo Betto,
Chefe do Setor de
Almoxarifado.

PRÉ-CONFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de julho
aconteceram as Pré Conferências da
Assistência Social em Caxias do Sul. Neste
ano os encontros foram territorializados, ou
seja, realizados nos CRAS, facilitando o
acesso da comunidade e promovendo a
articulação da rede socio-assistencial.

A  pré-conferência realizada no CRAS Norte
contou com público recorde de cerca de
90 pessoas, lotando o auditório. Além dos
usuários, estiverem presentes
representantes de centros educativos da
região norte, do PIM, escolas infantis,
entidades, Cadastro único, presidentes de
bairro, centros comunitários, UCS, CRESS e
da rede intersetorial . “A equipe do CRAS
Norte avalia que a pré-conferência na
região norte foi muito produtiva porque
conseguiu agregar várias entidades da rede
e deu voz à população, que participou
ativamente das discussões, inclusive
elencando propostas”, avalia a psicóloga
do CRAS, Ana Maria F. Pincolini. As pré
conferências ao todo, contaram com a
participação de cerca de 300 pessoas.  A
IX Conferência da Assistência Social será
realizada no próximo dia 05 de agosto.

CRAS LESTE CERTIFICA ALUNOS
No dia 15 de julho, aconteceu

formatura da turma de Informática
Básica do Centro de Referência da
Assistência Social Região Leste - CRAS
Leste. O curso formou 12 alunos, com
carga horária de 860 horas/aula.

OASF IDOSO RECEBE DOAÇÃO DE
FRALDAS

No 1°de julho de foram doados ao OASF
Idoso e SCAN, 4500 fraldas, que serão
repassadas aos idosos em situação de
vulnerabilidade social atendidos pelo
programa. As fraldas foram arrecadadas
durante a festa junina dos alunos
envolvidos nos projetos da Secretaria de
Municipal de Esporte e Lazer - SMEL. A
entrega foi feita no gabinete do
Prefeito, com a presença de
autoridades. Um belo exemplo a ser
seguido.


