
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

        Os Trabalhadores do SUAS

A  questão dos Recursos Humanos no
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é fator
determinante para a produtividade e qualidade dos
serviços públicos ofertados para a comunidade. Na
área da assistência social este tema teve destaque
na Política Nacional de Assistência Social (PNAS
2004), registrando a necessidade urgente de
iniciarmos um debate para podermos ter uma melhor
compreensão do perfil dos trabalhadores da
assistência social.  A Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS 2005)
também definiu como um dos eixos estruturantes de
gestão do SUAS: a qualificação de recursos humanos.
A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
(NOB-RH 2006), além de definir os principais eixos a
serem considerados para a gestão do trabalho na
área da assistência social, definiu princípios e
diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no
âmbito do SUAS, os princípios éticos para os
trabalhadores da assistência social, e ainda entre
outros temas relevantes, definiu quem são os
“trabalhadores da assistência social”: são todos
aqueles que atuam institucionalmente na política de
assistência social, conforme preconizado na LOAS,
na PNAS e no SUAS, inclusive quando se tratar de
consórcios intermunicipais e entidades e
organizações da assistência social.

A partir destas regulamentações e, mais
especificamente, como uma deliberação da
Conferência Nacional de Assistência Social de 2009,
foi deflagrado o “Processo de Debate para a
Identificação dos Trabalhadores da Assistência
Social”, onde foram escolhidos entre os participantes
representantes como “Articuladores Estaduais”.
Durante o ano de 2010, foram realizados 05 encontros
regionais (Regiões Centro Oeste, Sudeste, Sul,
Nordeste e Norte).  Na Região Sul, o encontro
regional aconteceu em Curitiba – PR em 04 e 05 de
novembro. Os Articuladores do RS tem realizado
reuniões mensais em Porto Alegre desde outubro de
2010, onde participam representações de
trabalhadores da assistência social das mais diversas
categorias profissionais que estão atuando no SUAS
e de vários municípios do RS.

As discussões dos encontros regionais foram
discutidas e consensadas no “Encontro Nacional dos
Trabalhadores da Assistência Social” que aconteceu
em 30 e 31 de março de 2011 em Brasília DF, onde
participaram aproximadamente 12 categorias
profissionais entre assistentes sociais, psicólogos,
pedagogos, sociólogos, advogados, etc. Este
processo de debate está sendo realizado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS) e pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS). O último encontro do Fórum Estadual
dos Trabalhadores da Assistência Social – FETAS RS
aconteceu em 30 de abril de 2011 em Porto Alegre
com o objetivo de qualificar ainda mais a política de
assistência social.

Nomeaçõe
  Cíntia Wolff                                                               Psicóloga                                       CRAS Centro        15/03/2011
Rafael Canela Zucco                                Agente Administrativo                         Licitações            14/03/2011

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em Maio

                             Nome do Servidor                           Quinquênio             Mês de pagamento      Lotação

Sandra Salvi Anderle
Atualização do Quadro de Chefias

 C.E. Laços da Amizade                             Lucimar Reginato Zardo

CRAS Sul

  Luiz Augusto Almeida da Santos          28/09/2008  a  22/07/2010            MAIO                                 SEDE

  Maria Angélica R. Santos                         06/10/2005 a 05/10/2010              MAIO                       VIVA RAQUEL

  Lúcia Campagnolo Chiapinotto          13/02/2006 a 24/03/2011              MAIO                         SOL NASCENTE

  Rúbia Diana Gomes                                     03/04/2006 a 13/04/2011             MAIO                       CREAS CENTRO

  Fabiana Aparecida de Araujo  m         04/02/2004 a 03/02/2009             MAIO                          ALBERGUE

  Margarete Berti Brando                            09/02/2004 a 10/02/2009             MAIO               CONSELHO TUTELAR

Neste  mês o informativo FAS. comunic@r esta completando 5
anos de veiculação. Vocês, Funcionários da FAS, são a razão da
existência deste informativo. Por isso, queremos compartilhar, neste
momento, a nossa alegria e satisfação com todos vocês. Para torná-
lo ainda mais interessante, no espaço da Coluna “Perfil”, voltamos
com a Coluna “Adivinhe Quem é?”, uma vez que, a mesma é
lembrada com muito carinho e interesse pelos leitores.

Salientamos que as suas sugestões são fundamentais para o
sucesso do informativo. Portanto, aguardamos  desde já as suas
contribuições.

Caros leitores!

ADIVINHE QUEM É?

CONFIRA A RESPOSTA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO!!!

 Nossa colega
Mirian(CRAS Leste) esta em
estado de graça.Juntamente
com seu esposo Goy, esperam
seu(a) primogênito(a) para o
segundo semestre do ano.
Felizes, os pais aguardam a
confirmação do sexo da bebê
que esta por vir. Parabéns!!

Notícias da Cegonha

Relotações

   EQUIPE DE APOIO À GESTÃO

     Adriana  Camana                                                                         Albergue
    Ana Lúcia de Albuquerque e Silva                                      CRAS Sul

 Fabiana Débora Rockemback                                              Viva Raquel
 Giglioli Rodrigues                                                                          Cadastro Único

     Helena Luci Fachin                                                                       CRAS Sul
 Patrícia Jacobsen Guerra                                                       CRAS Centro
 Sandra Salvi Anderle                                                                   CRAS Sul

Carla A. Drumm Slongo  CREAS Centro

Ana Paula Flores



Aconteceu...   Oficializar
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Foto Luiz Chaves

01 de Maio.:Rosa dos Santos (Conselho
Tutelar
05 de Maio.:Eleni Raquel Tsuruzono (SDE)
06 de Maio.:Rogério Pellenz (Conselho
Tutelar)
07 de Maio.:Carina B. Vieira (Sede)
07 de Maio.:Claudia Alves (Conselho Tutelar)
07 de Maio.:Cláudia Marroni (Sede)
08 de Maio.:Darlan Andrade (Sede)
08 de Maio.:Maria do Carmo Mezzomo
(Sede)
11 de Maio.: Daiane Borges (CRAS Sul)
15 de Maio.:Felipe Vieira (Sede)
15 de Maio.:Maria Angélica Santos (Casa
Viva Rachel)
17 de Maio.:Samile Bossardi (CREAS)
22 de Maio.:Auro da Silva (Cadastro Único)
22 de Maio.:Simone Dias (Sede)
23 de Maio.:Zeferino de Freitas (Conselho
Tutelar)
25 de Maio.:Roberto da Silva (Sede)
27 de Maio.:Camila Rodrigues (Conselho
Tutelar)
27 de  Maio.:Janete Oro (CRAS Norte)
28 de Maio.:Rosani Dames (Sede)
30 de Maio.:Bruno Rosinato (CFP Norte)
30 de Maio.:Fernandes Coffy Jr. (Sede)
31 de Maio.:Adelice Pereira (Casa Sol
Nascente)
31 de Maio.:Bruna E. Pinto (Cadastro Único)

Aniversariantes de Maio:

Datas comemorativas de Maio
Dia 01 de Maio: Dia do Trabalho                Dia 08 de Maio: Dia das Mães

Dia 15 de Maio: Dia do Assistente Social      Dia 26 de Maio: Nossa Senhora do Caravággio

Inauguração do CRAS Sul

 A Prefeitura de Caxias do Sul ,
por  meio da  Fundação de Assistência
Social (FAS), entregou á comunidade
da região sul, o  Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS Sul) no dia
12 de Abril, na rua Laudelino Ribeiro, n°
157, bairro Bom Pastor,  às 16h.
Prestigíaram o evento autoridades
locais, da comunidade, representantes
de secretarias a fins e expressiva
participação de funcionários da FAS.
Após os pronunciamentos, houve uma
benção ao espaço e aos presentes,
pelo, Frei Jaime Bettega, desenlace da
fita inaugural, descerramento da
placa, bem como visitação ao local.

III Conferência do Idoso

A III Conferência do Idoso lotou
o Salão Paroquial da Igreja dos
Capuchinhos as 14:00 h, de  sexta-feira,
15 de abril, com a proximadamente 900
pessoas. A abertura da Conferência
contou com as vozes do coral dos
Centros Educativos da FAS, com o
grupo  de dança da  Associação
Caxiense de Auxílio aos Necessitados
(SCAN) e leitura do poema  Flor da
Idade da servidora da FAS, Nair  Felix.

Autoridades locais estiveram
presentes na Conferência do Idoso, e
após saudações destes, iniciou-se a
palestra ministrada pelo Dr. Rodrigo
Tönniges Tupuggina que falou, dentre
outras coisas,  sobre a importância de
práticar exercícios físicos e de cuidar da
saúde na terceira idade.

Em alusão à Páscoa, dia 19 de
abril, às 15 h, na sede da FAS, realizou-
se a tradicional Celebração de Páscoa,
com a presença do Frei Jaime Bettega
que salientou o “valor da vida” e que
devemos ressuscitar todos os dias em um
eterno recomeço. Na ocasião foram
entregues chocolates a todos
funcionários, oferecidos pela direção.

Curso para Canditatos ao cargo de
Educadores Sociais

No dia 27 de abril, as 8h iniciou o
curso  promovido pela FAS para
canditados ao cargo de Educadores
sociais, na Escola Cristóvão de
Mendoza.

No primeiro encontro nossa
Presidente Maria de Lurdes , apresentou
a Fundação  aos Candidatos  presentes.
Em seguida os alunos participantes
apresentaram-se e salientaram  porque
desejavam integrar-se à FAS.

Celebração de Páscoa

18 de Maio:
Esquecer  é Permitir-Lembrar é Combater

A luta pelos direitos humanos de
crianças e adolescentes no Brasil está expressa pela
Lei Federal 9.970/00, que institui o dia 18 de maio o
“dia nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes”.

A referida data  se constitui em
homenagem à menina Araceli, de apenas oito anos
de idade, que morreu em virtude da violência sexual
a que foi submetida, crime  hediondo até hoje impune.

Em nosso município, em iniciativa
intersetorial congregada pela Rede RECRIA-FAS-
APOIAR-COMDICA-CONSELHO TUTELAR-DECA, será
realizada no próximo dia 18 de maio, ação reflexiva
sobre a realidade de crianças e adolescentes de
Caxias do Sul, vítimas deste tipo de violência.

Ao longo da história de políticas
públicas voltadas a criança e adolescentes, vale
lembrar, que estas  requerem cuidados e proteção
da família, da comunidade, da sociedade e do poder
público,pilares de referência para seu
desenvolvimento sadio e com segurança .

A realidade  dos indicadores que se
tem apresentado no cotidiano é de contínua e
crescente violação dos direitos humanos de crianças
e adolescentes vítimas de algozes deste tipo de
crime sexual.  Gestores e rede de proteção
articulados de nosso município  estarão investindo  e
refletindo sobre  ações que resultem no combate e
enfrentamento  ao abuso e exploração sexual,
afinal: Esquecer é Permitir; Lembrar é Combater.

 Miriam Nora
Diretora da Infância e Juventude


