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Conhecer

Setor de Compras
O Setor de Compras está subordinado

diretamente a Diretoria Administrativa e realiza
as seguintes atividades: Compra direta, ou seja,
todo material que não é comprado por
licitação; encaminha para conserto os
equipamentos de patrimônio da FAS; compra
os materiais necessários para o setor de
manutenção, bem como os medicamentos
necessários aos usuários dos programas da FAS,
que não são fornecidos pelo SUS. Para solicitar
algum dos itens acima os programas ou
serviços da FAS devem encaminhar a
solicitação de compras preenchida por
completo a qual será analisada e assinada
pela direção responsável.

Sendo aprovada a compra pela direção,
são realizados três orçamentos, caso contrário
a solicitação será devolvida para o programa
ou setor  solicitante.

O setor é composto por um
servidor (chefia), dois estagiários, e
por um servidor que é auxiliar de
manutenção.

Um livro de cabeceira? Vedas.
O melhor lugar do mundo é...  A Índia.
Lembrança mais remota? Meu pai voltando do
trabalho e brincando comigo.
Palavra mais bonita da Lingua Portuguesa:
A m o r
Tenho saudades...de minha infância e de meus
falecidos pais.
Um mal necessário: Corrigir os outros.
Eu sou... um aprendiz no caminho da evolução.
Não abro mão de : ser justo comigo e com o próximo.

Entrei numa loja e vi um anjo no
balcão. Perguntei: Santo anjo do
Senhor, o que vendes? Respondeu-me:
todos os dons de Deus. Custa muito?
Não, tudo de graça.

Contemplei a loja e vi  jarros de
amor, vidros de fé, pacotes de
esperança, caixinhas de  sabedoria.
Tomei coragem e pedi. Por favor, quero
o Amor de Deus. Todo o perdão dele,
um vidro de fé, bastante felicidade e
a salvação eterna para mim e para
minha família.

Então o anjo  preparou e
entregou-me um pequenino embrulho,
que cabia na palma de minha mão.
Maravilhada disse: é possível estar
tudo aqui?  O anjo respondeu-me
sorrindo: Meu querido irmão, na  loja
de Deus não vendemos  frutos, só as
sementes.

Um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo repleto de bons frutos a todos da
sua  família.

    Colegas da Unidade de RH

                                                     Relotações

Ivani Natalina Corradi                                                                                 CREAS
Ivania Rodrigues                                                                                            Sede
Rafael da Silva Vieira                                                                                    Setor de Compras
Rogério Pellenz                                                                                              CREAS

Sol NascenteCarlos Marcelo Chedid

Exonerações

Carla A. Drumm Slongo                                  21.09.2004 a 24.09.2009                       Dezembro
Josmailton Ferreira dos Santos                    16.09.2004 a 15.09.2009                       Dezembro
Ana Lúcia V. Debastiani                                 24.11.2003 a 25.11.2008                       Dezembro
Cláudia Silveira Marroni                                 09.11.2003 a 28.11.2008                       Dezembro
Helena Beatriz Vieira                                        21.01.2004 a 20.01.2009                       Dezembro
Sandra Salvi Anderle                                        08.03.2004 a 08.03.2009                        Dezembro

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

                       Especialização
 A nossa colega Maria do Carmo Job

Junqueira Maciel, Psicóloga do RH, concluiu
no mês de outubro, na FSG, sua
especilalização em Psicologia
Organizacional e Avaliação Psicológica das
Organizações com o título Planejamento
Estratégico na Gestão de Pessoas. Parabéns
e sucesso!

                      Homenagem
No último dia 03 de novembro, na Casa

da Cultura, a nosa colega Margarete
Teresinha Berti Brando recebeu a
homenagem pelos 25 anos de Serviço
Público Municipal. A direção e alguns colegas
da FAS prestigiaram esse  momento
comparecendo à solenidade.

                   A família aumentou!!
Dia 16 de novembro, no Hospital

Medianeira, nasceu a Chiara. A princesinha,
primogênita   da nossa colega Rochele
Sachet (CREAS Centro) e de Guga Antoniazzi,
nasceu com 2.780Kg e 45cm.  Na foto  a
pequena Chiara com sua  mamãe. Saúde
e Felicidade!

                               DICAS DE VERÃO

O verão se aproxima trazendo o calor, e alguns cuidados com a alimentação du-
rante esta  estação devem ser tomados:
- Líquidos, como água, sucos e chás, de preferência sem açúcar, devem ser con-
sumidos com frequência para garantir a hidratação adequada. Uma dica é andar
sempre com uma garrafinha de água.
- Frutas, verduras e legumes frescos devem ter consumo privilegiado, pois são ricos
em água, vitaminas, minerais e fibras, além de serem alimentos refrescantes que
combinam com a alta temperatura do verão.
- Carnes magras são as mais indicadas, nesta época do ano, pois tem digestão
fácil.
- Cuidado  com “petiscos” salgados, como amendoim, salgadinhos, queijos ama-
relos, embutidos (presunto, salame, etc.), pois devido ao seu teor de sal retêm
líquidos e causam inchaço.
                                                         Leticia simon - Nutricionista da FAS

Rafael, Lucirene, Jheferson e Luiz



Aconteceu...   Oficializar
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IV Gincana de Integração
        No último dia 06 de novembro,
no estacionamento da Estação Ferréa,
funcionários da FAS participaram bra-
vamente das provas da IV Ginacana
de Integração com a equipe Q Fas +.
Este ano a Gincana contou com a par-
ticipação de oito equipes compostas
por funcionários das secretarias muni-
cipais, autarquias, fundação e  câma-
ra de vereadores. A  equipe Q FAS +
conquistou o título de melhor torcida,
sendo a equipe vencedora a Mil Graus.

Parabéns a todos os  funcioná-
rios da FAS, em especial a equipe Q
FAS + pelo empenho e dedicação na
gincana.

      A Direção da FAS, por meio da
Unidade de RH e Setor de Comunicação,
promoveu no mês de novembro o primeiro
e o segundo  módulo da capacitação “Só
faz quem conhece”. O evento atingiu
cerca de 90% dos funcionários, com
exceção dos que estavam com algum
afastamento (férias, LP, etc.). Conforme os
organizadores os encontros vêm
alcançando seus objetivos, considerando
que esta é a  primeira, de muitas outras,
que estão por acontecer. Nos próximos dias
06 de dezembro (manhã) e 7 de dezembro
(tarde) acontece o último módulo da
capacitação. Nesses dias está previsto,
além do encerramento, algumas surpresas
relativas ao Natal, para todos os
funcionários.

Capacitaçaõ “Só faz quem conhece”

           No dia 28 de outubro, no Intercity
Hotel, a nossa presidente Maria de Lurdes
Fontana Grison foi agraciada com o prê-
mio Destaques do Ano em Recursos Hu-
manos categoria Personalidade do Ano,
promovido pela ARH Serrana. A presiden-
te estende o prêmio a todos os funcioná-
rios da FAS e declara que “ o prêmio é
consequencia do trabalho e da
dedicaçaõ de todos”. Parabéns!!

A equipe do Centro de For-
mação para Cidadania Vila Lobos/
Vergueiros realizou dia 28 de novem-
bro (domingo), uma grande festa
para a comunidade. Participaram,
aproximadamente, 300 pessoas sen-
do 150 crianças e adolescentes, os
quais se divertiram muito nos brin-
quedos (cama elástica e infláveis),
receberam lanches ( cachorro-quen-
te, pipocas e algodão doce), parti-
ciparam da recreação (pinturinhas
e tatuagens) com a equipe do PIM
(Primeira Infância Melhor) e foram
presenteados com lindos brinquedos
entregues das  mãos do Papai Noel.

          Mudança  do CREAS Centro
Com a consolidação do SUAS- Sistema Único

de Assitência Social, a FAS como gestora desta
política pública vem reorganizando seus serviços,
tratando-se  portanto, de um grande desafio pois
infere a territorialização das ações, a
matricialidade na família, prioritariamente os
benefícios de transferência de renda, adequação
decorrente da NOB RH, entre outras.

A notícia de uma mudança que virá qualificar
os serviços é a do CREAS Centro, que estará
localizado na rua Vinte de Setembro, n 2020,
Centro, a partir de dezembro corrente. Trata-se
de um espaço organizado de acordo com o que
dispõe a legislação vigente quer no que se refere
ao espaço físico como na composição de equipe
qualificada.

Assim sendo, haverá uma reorganização do
espaço físico do CRAS Centro e com isso, buscar-
se -a adequá-lo para efetivar a operacionalização
e metodologia indicada no SUAS. O CRAS centro
atende a maior demanda de bairros do município
e desta forma, pretende-se viabilizar a
qualificação do atendimento aos usuários e
propiciar a toda a equipe maior motivação, uma
vez que,  nestes últimos anos mesmo com as
dificuldades enfrentadas buscaram formas
alternativas de dar sustentabilidade aos serviços
ofertados a população. Agradecemos o
empenho da equipe do CRAS centro que continue
com a  mesma garra e proatividade no
enfrentamento dos desafios cotidianos.

                            Mirian Nora
        Diretora da Infância e Juventude

Caxias na  UCPEL

         A Assistente Social Henriette Castro, da
equipe de Apoio a Gestão, participou de
um Workshop promovido pela Universida-
de Católica de Pelotas. O encontro reuniu
assistentes sociais para refletir sobre dados
de uma pesquisa realizada pela UCPEL,
sobre a atuação dos assistentes sociais no
SUAS.

 Para aqueles em que a música
vibra, pulsa e ressoa, àqueles
em que a música atravessa os
tímpanos a mente e a alma, eu
recomendo o álbum Revolver-
The Beatles. É uma obra de

vanguarda, repleta de truquismos de estúdio e ex-
perimentações, músicas misteriosas e viagens
psicodélicas.

Dica da Nossa colega Jenifer Assistente
Social do CRAS Oeste.

01 de dez.: Jamile Marin ( Sol Nascente)
01 de dez.: Neiva Mussato ( Sede)
01 de dez.: Rúbia Gomes (CREAS Centro)
02 de dez.: Paulo Borges ( Conselho Tutelar)
06 de dez.: Giseli Perondi (Sede)
07 de dez.: César Girardi (Conselho Tutelar)
08 de dez.:  Regina Soares (Sede)
08 de dez.: Lucimar Zardo (C.E. Pioneiro)
10 de dez.: Grace Duarte (C.E. Aeroporto)
10 de dez.: Magali Souto ( Casa Estrela Guia)
16 de dez.: Eduardo de Lima (Conselho Tutelar)
16 de dez.: Ivone Conte (CREAS Centro)
17 de dez.: Sabrina da Silva (Conselho Tutelar)
17 de dez.: Letícia Wilke (CRAS Norte)
19 de dez.: Janimar Freda ( Conselho Tutelar)
21 de dez.: Inês Soso ( Conselho Tutelar)
21 de dez.: Rosane Curto (Conselho Tutelar)
23 de dez.: Giovana Cauduro (Sede)
25 de dez.: Ivani Corradi (CREAS Centro)
27 de dez.: Nádia Duarte (CREAS Centro)
28 de dez.: Fernanda Legnaghi ( Sede)
29 de dez.: Dirceu Vieira ( Albergue Municipal)
29 de dez.: Letícia Simon ( Sede)
29 de dez.: Rochele Sachet ( CREAS Centro)

Aniversariantes de Dezembro

Feriado de Dezembro:
Dia 25 de Dezembro - Natal

Festividades de Natal no Centro de
Formação para Cidadania Vila Lobos/

Vergueiros

Homenagem Lurdinha


