
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)

InformaRH

Conhecer

Nomeações
Dangelo Muller                                                     Agente Administrativo                                       CRAS Leste

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

  Valderês F. de Oliveira Leite               01/06/2006  a  31/05/2011              JULHO                Cadastro Único

  Édima Inez Dagostini                                21/10/2004 a 2 0/10/2009              JULHO                  CRAS Leste

  Mara Cristina Lenzi                                    25/10/2004 a 28/01/2010               JULHO                   Estrela Guia

  Maria Aparecida Bernardi                    25/04/2001  a 27/04/2006              JULHO                   Viva Rachel

  Inês B. Schwantes Peruch                     05/08/2003 a 05/08/2008               JULHO                   CRAS Centro

  Derli Spanhol de Aguirre                         19/08/2003 a 18/08/2008               JULHO                    Sol Nascente

Relotações
                  Lucimara Pereira Lopes                                                    Comunicação/RECRIA

 Leonardo César Poggere                                               Recursos Humanos

                                                                                            Aposentadoria
    Juraci Lourdes Soares de Souza                                   Albergue                                                    20/06/2011

  Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo
Nome do servidor                    Quinquênio                  Mês de Gozo                   Lotação

                 Mariana Zanrosso Caran   01/06/2005 a 03/06/2010             AGO                       Sol Nascente

No feriado de Caravágio as irmãs
Nádia Duarte e Simone Spido,
educadoras sociais  da FAS, realizaram
uma viagem à Paris. Passearam na
Avenue des Champs-Élysées,  uma das
ruas  mais famosas,  caras  e belas do
mundo. Ao fundo, o Arco do Triunfo,
monumento que foi criado em
comemoração às vitórias de Napoleão.

Para alegrar ainda
mais a  família, está prevista
para fim de outubro a
chegada da Jordana. A
princesinha é filha dos  nossos
colegas Nilo (CREAS) e
Vanessa (RH).
 Saúde e felicidade!

Notícias da Cegonha

 André Pagno                                                           Agente Administrativo                                    Sede/ Licitações

      Francisco Carlos Oleiro Correa                                   CREAS Centro
      Maria do Carmo Cerbaro Mezzomo                        CRAS Sul

A Lei Federal nº 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício do mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
poderes, determina, em seu art.13, que a posse e o
exercício de agente público fica condicionado à
apresentação de declaração de bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado. Esta deverá ser
atualizada anualmente, bem como, na data em que
deixar o cargo, emprego ou função pública. O
Tribunal de Contas do Estado, TC/RS, por meio das
Resoluções nº 833/2008, 861/2009 e 867/2009, passou
a exigir o cumprimento das disposições legais sobre
o tema.

Todos os servidores municipais, detentores
de cargos efetivos, cargos comissionados ou
agentes políticos devem entregar a declaração.

O servidor pode optar por apresentar:
a) declaração de bens e rendas, conforme modelo
anexo da Ordem de Serviço nº 01/2010.
b) cópia da Declaração de Imposto de Renda
fornecida à Receita Federal, constando os itens
referentes a rendimentos e a declaração de bens e
direitos, bem como, uma declaração se exerce ou
exerceu nos últimos dois anos, cargos de direção em
órgãos colegiados, tanto no setor público como no
privado.

As declarações devem ser apresentadas
na Unidade de RH, em duas vias, sendo uma para
registro da entrega, até 31.08.2011.

 Unidade de Recursos Humanos

Viagem Inesquecível

 
Inaugurado em 12 de abri l ,

atende aproximadamente 1.325 famílias
de vinte e cinco bairros e loteamentos.

Desenvolve, dentre outras
atividades, acolhimento das famílias que

Centro de Referência de Asistência
Social- CRAS Sul

procuram pelos serviços, com entrevista,
escuta e acompanhamento das mais
variadas demandas preconizadas na
proteção social básica; grupos de atenção
integral à familia; cursos profissionalizantes
e capacitações.

Atua também como articulador
dos serviços assistenciais com a rede de
Assistência Social do município e região
de abragência, e conta com  equipe
técnica composta por coordenadora,
educadores sociais, agente administrativo,
recepção e serviços gerais. O CRAS Sul
está atendendo, provisoriamente, na
Avenida Bom Pastor, nº 2020, bairro
Esplanada.

ADIVINHE QUEM É?

CONFIRA A RESPOSTA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO

          Leitores, colegas, amigos!
   Em razão de novos projetos pessoais, a partir
de agosto estarei residindo com minha família em
Florianópolis (SC), sendo-me então  concedida
licença para tratar de  interesses particulares
(LTI), pelo período de dois anos.

Nenhum artigo, nenhuma tese ou uma
frase, traduziriam os meus sentimentos em relação
a essa nova etapa da minha vida.
Contudo, não poderia deixar de agradecê-los
pelo respeito e carinho que tiveram com meu
trabalho, especialmente, nesses últimos cinco
anos a frente do Setor de Comunicação e da
Central Recria.

Espero ter demonstrado através do meu
trabalho , o mesmo respeito e carinho que sinto
por essa atividade que me foi designada, bem
como, por todos vocês.

Sinto-me plenamente satisfeita e
realizada, e transfiro meu cargo e minha
responsabilidade à colega e amiga Lucimara
Lopes que, além de Servidora, é como eu
graduada em Comunicação Social, porém, com
habilitação em Jornalismo.

Agradeço a Deus por ter me concedido
essa oportunidade, e esse crescimento que, sem
dúvida, não foi apenas profissional, mas de ordem
pessoal.
Com certeza, tornei-me uma pessoa melhor.

Ana Flávia Garcez

Não abuse nas quantida-
des, pois as calorias já são
naturalmente altas, como
nas sopas, com mais cremes

e queijos, nos foundues, e nos chocolates
quentes, Cuidado com o uso excessivo
principalmente de achocolatados muito
doces ou cafés com chantily.

Letícia Simon
Nutricionista da FAS

Dica de Inverno

Por que entregar a Declaração de Bens e
Rendas para o Município?



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

FAS Participa de Palestra

No dia 30 de maio foi realizada no
Instituto Filhos,  a palestra “A estruturação
psíquica do sujeito em meio a famílias
desordenadas e nas instituições
acolhedoras” com o Psiquiatra Caetano
Fenner Oliveira, com a presença da Diretora
Miriam Nora e colegas da FAS.o

01 de Julho.:Elisangela Martirene(Conselho
Tutelar)
03 de Julho.:Luiz Carlos Reis(Sede)
03 de Julho.:Marlova Adamatti(Sede)
03 de Julho.:Ivania Rodrigues(Sede)
03 de Julho.:Gilciane Cella(Sede)
04 de Julho.:Julia Faccio(Conselho Tutelar)
04 de Julho.:Maria Terezinha Sales(CRAS
Leste)
06 de Julho.:Samer Gonçalves(Sede)
08 de Julho.:Franciele Ferreira(Sol Nascente)
09 de Julho.:Franciele Pereira (CRAS Sul)
09 de Julho.:Agnaldo R. de Paula(Sede)
12 de Julho.:Bruna S. Santos(CREAS)
13 de Julho.:Jussara Maciel(CE Serrano)
22 de Julho.:Altemir Giacomelli(Sede)
24 de Julho.:Leonardo C. Poggere(Sede)
27 de Julho.:Rafael Zucco(Sede)
31 de Julho.:Micaela C. Silva(CE Aeroporto)

Aniversariantes de Julho:

Datas comemorativas de Julho
Dia 20 de Julho:Dia do Amigo                      29 de Julho: Dia da Telefonista

 Acertou...

Despedida da nossa colega
Juraci Lourdes

Maria de Lurdes F. Grison
Presidente da FAS

Jubilação Tia Nair

Centro de Formação Norte participa
de curso na UCS

quem percebeu que é nossa
colega Lucimara da
Comunicação, a menininha
da foto anterior.

Os adolescentes do turno da
manhã  do Centro de Formação
Profissional para Cidadania Região Norte
participaram no mês de maio da Oficina
de Capacitação de Produtores de Áudio,
no bloco CETEL da UCS.

As aulas foram ministradas pelas
alunas da disciplina de Projeto
Experimental II (Comunidade Rádio), e
tinham como objetivo  capacitar os jovens
na produção de áudio, contribuindo na
educação e na inserção na comunidade.

Os adolescentes aprenderam
desde a história do rádio até a gravação
e edição de um “programa” , com temas
escolhidos por eles, como drogas, funk e
capoeira.

No dia 20 de junho o CRAS  Norte
completou cinco anos. Situado no
loteamento Santo Antônio (Santa Fé), o
CRAS possui atualmente 3.590 famílias
referenciadas e atende 25 bairros/
loteamentos da Zona Norte de Caxias do
Sul.

No período de maio de 2010 a maio
de 2011, 1.144 famílias passaram pelo
acolhimento, sendo que  muitas
acompanhadas em programas como o
PAIF, o PRMF e o PBTE.

Quem está de aniversário neste mês é
o CRAS Norte.

Além destas ações, o CRAS possui
outros projetos a serem implementados
para oportunizar a comunidade da Zona
Norte um espaço de inclusão, escuta e
atendimento qualificado. “Ainda há muitos
desafios pela frente, mas acreditamos que,
com o empenho da equipe e o apoio da
população, seguiremos construindo
coletivamente estratégias para cumprir
nosso maior objetivo: fomentar a
autonomia e o protagonismo dos usuários
e auxil iá-los na (re) conquista da
cidadania”, afirma a Coordenadora do
CRAS, Janete Oro.

aposentou-se em 1º de maio de 2011, e
recebeu das mãos da Presidente o
Diploma de Jubilação pela sua
aposentadoria. O evento reuniu 77
servidores jubilados, autoridades, familiares
e colegas da FAS.

No dia 03 junho, a equipe do
Albergue Municipal reuniu-se, na casa da
nossa colega Vanda, para despedida à
colega Lourdes que aposentou-se no
corrente mês.

Foi um belo momento de
agradecimento e emoção onde a equipe
homenageou  Lourdes pelos anos de
convivência, coleguismo e
companheirismo.

Lourdes deixará saudades, pois sua
presença carismática, no local de trabalho,
era sinônimo de boas energias para os
colegas e usuários dos serviços.

A Descentralização polít ico-
administrativo e a Territorialização são
“Eixos Estruturantes” da PNAS e do SUAS, o
que, desde 2004 refletiu no reordenamento
e resignificação das atividades da
assistência social no país e em nosso
município, especialmente no atendimento
prestado pelos CRAS/CREAS nos territórios.
Passados os anos podemos observar o
quanto esta mudança foi significativa
principalmente para as famílias que, além
de receber o atendimento mais próximo
de suas residências, puderam receber uma
atenção mais sistemática, qualificada e
acolhedora destes serviços.

Pensando nesta realidade, e
com a intensificação da “Busca Ativa”
proposta pela Presidência da República
através dos principais eixos do “Plano Brasil
sem Miséria”, é chegada a hora de
intensificarmos a atuação em parceria dos
CRAS, CREAS e do CadÚnico em vista da
possibil idade de atendimento
desconcentrado viabilizada pela Versão
do Sistema de Cadastro Único – Versão 7
legitimada pela Portaria Nº. 177, de 16 de
junho de 2011.

Sendo assim, percebo um
grande esforço coletivo por parte de todos
os trabalhadores envolvidos nesta ação
em efetivar este grande desafio de tentar
garantir que as famílias que estejam em
situação de extrema pobreza possam
acessar seus direitos sociais básicos.

Descentralização do Cadastro Único

No último 06 de
junho, a colega  Nair
Alves Félix Carneiro foi
homenageada na
Câmara de Vereadores.
“Tia Nair”,como é
c a r i n h o s a m e n t e
conhecida na Sede,


