
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

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

Vanderlei Duarte da Rosa- Motorista,
nomeado em novembro.
Fabiane Villvvok Webber - Contadora  -
Contabilidade, nomeada em dezembro.
Dângelo Muller- Agente Administrativo -
Convênios, nomeado em julho.

CREAS POP RUA

Olá Colegas!

Como todos sabem, este espaço é
destinado para “falarmos” com vocês, seja
com notícias pertinentes ao funcionalismo
da FAS ou com pensamentos, crônicas... E a
partir de fevereiro, eventualmente,
estaremos dividindo este “Informa RH” com
colegas de outras unidades, serviços e
programas...

Nesses momentos, o espaço fica
para compartilharmos com os demais
memórias, fatos pitorescos que valham a
pena. Aqueles que  contamos em reuniões,
em encontros informais, que não nos saem
da cabeça. É uma forma de lembrarmos e
registrarmos a nossa história, de quem FAS.

Para isso, os interessados devem nos
contatar, através do Setor de
Comunicação, pelo e-mail
fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br, até no
máximo o dia 22 do mês vigente, com sua
história pronta.

Um Abraço,

Maria do Carmo Job  Junqueira Maciel,
Psicóloga- Setor de Desenvolvimento

Unidade de RH.

No mês de dezembro
iniciou-se a implantação em Caxias do
Sul do Centro de Referência
Especializado em
População de Rua –
CREAS POP Rua. O
Centro tem por objetivo
ser espaço de
referência para o
convívio grupal, social
e o desenvolvimento
de relações de
s o l i d a r i e d a d e ,
afetividade e respeito;
p r o p o r c i o n a n d o
vivências para o
alcance da autonomia, estimulando,
a organização, a mobil ização e a
participação social das pessoas em
situação de rua.

De acordo com o Decreto
nº. 7.053, de 23 de dezembro de 2009,
que institui a Política Nacional para a
População em Situação de Rua, trata-
se de grupo populacional heterogêneo
que possui em comum a pobreza

extrema, os vínculos familiares fragilizados
ou rompidos e a inexistência de moradia
convencional regular. Essa população

se caracteriza, ainda, pela
utilização de logradouros
públicos (praças, jardins,
canteiros, marquises,
viadutos) e áreas
degradadas (prédios
abandonados, ruínas,
carcaças de veículos)
como espaço de moradia
e de sustento, de forma
temporária ou permanente,
bem como unidades de
serviços de acolhimento

para pernoite temporário ou moradia
provisória.

O CREAS POP Rua oferta dois
serviços fundamentais: o Serviço
Especializado em Abordagem Social e o
Serviço Especializado para Pessoas em
Situação de Rua, além de possuir como
retaguarda o serviço de Acolhimento
Institucional que possui 16 vagas para
pernoite.

Essa fofucha da foto é a Marina
Baumgarten Komosinski, filha de
nossa colega psicóloga Miriam
Rauber, do CRAS Leste.  A
pequena nasceu no dia 17 de
novembro, com 48cm e pesou
3.120g. Felicidades a Miriam e ao
papai Goy.
Mais novidades da cegonha ...
Agora sim, confirmadíssimo ...
Mamãe Aninha, dos Convênios,
espera um lindo principezinho. O
nome do moço será Eduardo e está
previsto para abril.
Já nossa colega Samile, do CREAS
Centro, aguarda ansiosa a chegada
da Natália. A gatinha também está
prevista para início de abril. Que
Deus abençõe esses tesouros e seus
familiares!

Daiane Carbonera                  Educadora Social              Estrela Guia
Sandra Regina Christ                Educadora Social              CREAS Centro
Denise Ribas Moraes Bueno    Educadora Social              Albergue
Grasiela Closs de Oliveira        Educadora Social              Sol Nascente
Fabiane Villvvock Weber         Contadora                         Sede
Sharon Ramos Vieira                 Educadora Social              Centro Educativo Aeroporto

Carla Adriane Drumm Slongo                  CREAS POP RUA

Letícia Lessa Nascimento                         SEDE

Homero Miorin de Abreu                         SOL NASCENTE

Sirlei Zanrosso Ruaro de Meneghi            CE CRUZEIRO DO SOL

Marcia Iara Thomazi                                 CE CRUZEIRO DO SOL

Neimar Gallo                                             SOL NASCENTE

Servidores contemplados com Licença Prêmio compensada em Janeiro
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A resposta é ...

Datas Comemorativas de Janeiro e
Fevereiro:

01/01-  Confraternização Universal
06/01 -  Dia de Reis
21/02  -  Carnaval

22/02 -  Quarta-Feira de Cinzas

A menininha da foto é nossa colega
Cleonice do Conselho Tutelar

Aniversariantes de Janeiro e Fevereiro

Miriam Nora
Diretora da Infância e Juventude

PSICÓLOGOS DA  FAS ENTREGAM
PLANO DE TRABALHO

No dia 19 de dezembro os
psicólogos da FAS reuniram-se juntamente
com a direção,  para  entregar o ”Plano
de atuação de Psicologia na política de
assistência social do município de Caxias
do Sul”.

O estudo tem como propósito
servir  de orientação e referência de leitura,
auxiliando os psicológos no seu trabalho e
na atuação dentro do SUAS. O Plano de
Atuação de Psicologia tem como missão
ser suporte para os psicólogos que tem
relação ativa com a assistência social.

III Simpósio Nacional Trabalho Infantil e Saúde

Nos dias 12, 13 e 14 de dezembro realizou-se
em Porto Alegre, o III Simpósio  Nacional que tratou
das implicações do Trabalho Infanto Juvenil em
relação às ações do setor Saúde com seus limites e
possibilidades. Notabilizou-se em palestras e mesas
redondas com temáticas diversas:
Avaliação do processo de institucionalização das
ações de saúde para Atenção Integral à Saúde de
crianças e adolescentes economicamente ativos,
Trabalho decente, Proteção à família, Meio
ambiente, Agrotóxicos e Trabalho infanti l ,
Exploração do Trabalho Infantil Doméstico no Brasil,
Trabalho Infantil Urbano, Estratégias de Combate à
Exploração do Trabalho Infantil na coleta de material
reciclável, entre outros.

Carmem Silvera, Coordenadora geral de
Saúde do Trabalhador – Ministério da Saúde referiu na
sua fala que o trabalho infantil tem uma tríplice
exclusão, ou seja: na infância a criança perde a
oportunidade de brincar, na adultez tem a perda da
organização para o trabalho, e na velhice há a falta
de condições mínimas de sobrevivência. Ficou
evidenciado a importância das políticas de proteção
do saúde integral do trabalhador, bem como os
benefícios de notificação do SINAN para definição
de estratégias e políticas de trabalho infantil,
enfatizando a importância da intersetorialidade das
políticas em especial da saúde, assistência social,
educação, trabalho e emprego e os órgãos
Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos e
Comissões Municipais do PETI.

FAS NA AGENDA DA MULHER 2012
Foi lançada no último dia 16 a Agenda
Feminina 2012, uma iniciativa da
Coordenadoria da Mulher e Gabinete da
Primeira Dama. Neste ano, a agenda
contou com o tema “A servidora no
exercício do trabalho” e contou com a
participação de fotos e textos enviados
por diversas secretarias com o propósito
de integrar as primeiras páginas de cada
mês da agenda.  A FAS escolheu os seus
trabalhos em concurso interno e estampa
o mês de agosto, na foto e texto das
colegas Marlei Rizzotto e Adriane Palhano
do Sol Nascente. Parabéns, colegas pelo
belo trabalho!  Parabéns também, a nossa
colega Leslie Lorandi, modelo da foto!

      CELEBRAÇÃO DE NATAL 2011
Na terça-feira, dia 13, aconteceu a
tradicional Celebração de Natal na sede
administrativa da FAS. O evento contou
com a presença de mais de 50 servidores
e do Frei Jaime Bettega, que abençoou
a todos. “Quando lembramos do primeiro
Natal, precisamos reviver e refletir sobre
a simplicidade, a humildade e a unidade”,
compartilhou.

CENTROS EDUCATIVOS DA FAS NA
NOITE ENCANTADA 2011

Uma noite mágica e musical. Assim foi o
espetáculo Noite Encantada, realizado no
dia 15, nas janelas do Clube Juvenil . O
evento teve a participação de crianças
e adolescentes dos Centros Educativos
da FAS e outras entidades da rede sócio
assistencial de Caxias do Sul, responsáveis
por entoar l indas canções infantis e
natalinas.

TRABALHO 10 FORMA 250 ALUNOS
No último dia 09 a Câmara de
Vereadores de Caxias do Sul foi palco
da formatura de mais 250 alunos do
Trabalho 10. Os cursos são oferecidos em
parceria com a FAS, Iniciatica privada,
Sindicatos e entidades não
governamentais, e contemplam LID e
Metrologia, Confeitaria, Auxil iar
Administrativo, Manicure e Pedicure entre
outros. Até o momento foram mais de
7.000 alunos certif icados. Os cursos
oferecidos aindam contam com cerca
de 20 horas/aula de formação humana.

01/01.: Vanda Vittorazzi (Albergue)
03/01.: Maria Luci Pereira (C.E. Aldeia dos Anjos)
07/01.: Vera Pozzer (Sol Nascente)
10/01.: Helena Facchin (CRAS Sul)
10/01.: Daniele Dutra (Estrela-Guia)
11/01.: Homero de Abreu (Sol Nascente)
11/01.: Adriana Camara (Albergue)
16/01.: Vanessa Santos (Sede)
16/01.: Shirle da Silva (Sol Nascente)
16/01.: Carla da Silva (CREAS POP Rua)
17/01.: João de Vargas (Sede)
20/01.: Anarita Lopes (Conselho Tutelar)
22/01.: Ricardo Betto (Sede)
23/01.: Maria Virgínia Pereira (CREAS Centro)
24/01.: Zilda Tomazzoni (Cadastro Único)
24/01.: Alexandra Prigol (Sede)
27/01.: Inês Ribeiro (Centros Educativos)
27/01.: Eler de Oliveira (Sede)
29/01.: Sandra Anderle (CRAS Sul)
29/01.: Neusa Costa (Conselhos Tutelares)
29/01.: Carolina de Souza (CREAS Centro)
01/02.: Débora Santini (Centros Educativos)
01/02.: Jaqueline Barreti (OASF Idoso)
02/02.: Ben Hur da Silva (Cadastro Único)
04/02.: Elirce Wieczorec (CRAS Sul))
04/02.: Andressa da Rosa (C.E. Planalto)
06/01.: Leslie Lorandi (Sol Nascente)
07/02.: Jeferson Aires (Sede)
10/02.: Lilian de Andrade ( Sol Nascente)
11/02.: Flávia Furtado (Centros Educativos)
11/02.: Nadaby Pites ( Recanto Amigo)
12/02.: Patrícia Zanol ( Albergue)
13/02.: Augusto Lucca (Conselho Tutelar)
16/02.: Carla Slongo ( CREAS POP Rua)
17/02.: Suzete Pádia ( Albergue)
17/02.:Maysa Stedile ( Centros Educatvos)
20/02.: Tatiele Vanz (Centros Educativos)
20/02.:Marivane Bossa (CREAS POP Rua)
20/02.: Patrícia Guerra (CRAS Centro)
23/02.: Nilo Peliciolli ( CREAS POP Rua)
24/02.: Luana  Golin (CRAS POP Rua)
26/02.: Cleusa da Silva (Conselho Tutelar)

CAPACITAÇÃO DE GRUPOS PARA
PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Encerrou em dezembro a capacitação  de
grupos, ministrada pelo Instituto de
Psicologia Social Pichon Rivière. O curso teve
a presença de 40 trabalhadores da
assistência social e tinha como objetivo
fornecer subsídos para trabalhos de grupos.


