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* Obs: Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no desempenho de suas funções, no mês de sua Licença. 
(Art. 219 da Lei 3.673/91)

Adivinhe quem é?
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Atualização do quadro de servidores
*Licença-prêmio 

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Envie seu palpite para o  e-mail
fascomunicacao@caxias.rs.gov.br

Nomeações em junho

Relotações

Fernanda Legnaghi Benetti - Sede
Nilson Alberto Gauer - Estrela-guia
João Luis Antunes de Vargas - Sede
Ana Maria Franchi Pincolini - CREAS 
Letícia Wollmann Wilke - CRAS Norte
Rafael da Silva Vieira - Sede
Genecy Pacheco de Abreu - CREAS 

Letícia Busin Facchin - Recepcionista - CRAS Centro
Denise Regina Lunardi - Educador Social - Sol Nascente 
Gabriela Girelli - Educador Social - Estrela-Guia

Maria de Fátima M. de F Zuffo - CRAS Centro 

 Na terça-feira (24.06) a FAS apresentou o Seminário “Fundação 
de Assistência Social e Políticas Públicas”, com o objetivo de oportunizar o 
conhecimento sobre a FAS no que se refere a serviços e programas conforme 
a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais.
 A presidente 
da FAS iniciou as 
apresentações com 
um vídeo que conta a 
trajetória da assistência 
social no Brasil e na 
sequência apresentaram-
se as diretorias de 
Proteção Social Básica, 
Proteção Social Especial 
e por último a diretoria 
administrativa com dados 
do orçamento. “A FAS 
ainda é jovem, apenas 18 
anos, mas aos poucos vamos conquistando novos espaços. Este evento 
vai permitir conhecer um pouco mais da nossa atual estrutura, que não é 
pequena”, ressalta Marlês Andreazza.
 Também estavam presentes no evento as diretoras de Proteção 
Social Básica Alda Lundgren, e de Proteção Social Especial, Inez Soso, o 
diretor administrativo Carlos Heitor Carvalho da Silva, coordenadores 
de orçamento comunitário, presidentes de associações de bairro, 
coordenadoras dos programas e serviços da FAS, além de representantes de 
entidades socioassistenciais de Caxias do Sul.
 

FAS apresenta programas e serviços socioassistenciais em 
seminário

  
 Sábio mesmo é aquele que dá 
valor ao que tem antes de perder.
 Dar valor às pessoas, aos 
sentimentos, às coisas, faz parte do existir 
enquanto humanos, caminhando neste 
mundo. Apegar-se não é bom. Valorizar é 
o caminho.
 Muitos se dão conta do valor das 
pessoas e das coisas quando perdem.     
Muitas vezes é tarde demais para 
recompor um caminho novo.
 Valorizar depois que perdeu 
parece até estranho. Onde estava o 
coração quando tinha a presença?
 Hoje é fácil inverter os valores. Há 
uma certa confusão: não sabemos bem o 
que tem valor!
    Quando perdemos, nos desesperamos. 
Talvez o segredo seja descobrir em tempo 
o que significa viver e qual o lugar que as 
pessoas ocupam em nossa existência!
 Que o Senhor nos dê a sabedoria 
de ordenar cada coisa no seu devido lugar.      
E, em primeiro lugar, a vida e as pessoas!  

    Frei Jaime Bettega 

Este espaço também é seu, se você possui um 
texto que gostaria de compartilhar, ainda que 
não seja de sua autoria, envie para o e-mail 
fascomunicacao@caxias.rs.gov.br.

“Valorize antes de perder”
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  Oficializar

A colega Shirle Piccoli, do CREAS, 
acertou em cheio!

Era nossa colega   
Ana Paula, do CREAS.

Aconteceu... 

02/07: Grasiela de Oliveira - Centro Pop
03/07: Gilciane Cella - Sede
03/07: Luiz Carlos dos Reis - Sede
06/07: Fabiana de Macedo - CT Norte
08/07: Franciele Lenzi - Sede
09/07: Agnaldo de Paula - Sede
10/07: Mauricio Flores - Sede
13/07: Jussara Maciel - Cras Leste
17/07: Jucilene Molon - Sede
17/07: Joselaine Dalpiaz - Sol Nascente 
17/07: Everton Mathyas - Cras Norte
18/07: Ingrid Dambros - Creas 
20/07: Luciana Fabro - Cras Sul
22/07: Altemir Giacomelli - Sede
23/07: Gabriela Baccin - Sol Nascente
23/07: Samara Vargas - Creas
24/07: Leonardo Poggere - Sede
24/07: Rosa Weschenfelder - Cras Norte
25/07: Margarida Silveira - Cras Leste
26/07: Andre Stella - Sol Nascente
27/07: Rafael Zucco - Sede
29/07: Paulo Toledo - CT Norte

A Prefeitura de Caxias do Sul, por 
meio da Fundação de Assistência 
Social (FAS), promoveu na quarta-
feira (04.06) o Seminário Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto e 
Socioeducação: Um compromisso 
de todas as políticas públicas. O 
evento aconteceu no auditório do 
Centro Administrativo e contou 
com a presença da presidente 
da FAS, Marlês Andreazza, do 
procurador-geral do Município, 
Victório Giordano da Costa, da secretária da Educação, Marléa Ramos Alves, 
do Juiz da Vara da Infância e Juventude, Leoberto Brancher, do diretor da 
Secretaria da Segurança Pública, José Francisco Barden da Rosa, do vereador 
Edson da Rosa, além de representantes da Guarda Municipal e entidades da rede 
socioassitencial de Caxias do Sul.

SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS REÚNE ENTIDADES

MOSTRA DE TALENTOS DO COMPETI 

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Fundação de Assistência Social 
e Secretaria da Saúde - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST), setor de 
Doenças e Agravos 
Não Transmissíveis e 
Vigilância em Saúde 
do Trabalhador, em 
parceria com a Comissão 
Municipal do Programa 
de Erradicação do 
Trabalho Infantil 
(COMPETI), promoveu 
na quarta-feira (18.06) 
a 5ª Mostra de Talentos 
alusiva ao Dia Mundial, 
Nacional e Estadual de 
Erradicação do Trabalho Infantil, comemorado em 12 de junho. O tema da 
campanha deste ano foi “Todos Contra o Trabalho Infantil”. Durante o evento 
foram apresentadas esquetes teatrais, coreografias, número circense e coral. 
Participaram da Mostra 250 crianças de 10 entidades de Caxias do Sul.

         A Câmara de Vereadores aprovou por 
unanimidade na sessão legislativa, a Lei n° 462/2014, 
que define o sistema de classificação de cargos de 
provimento efetivo da FAS, estabelece plano de 
pagamento e institui o quadro de cargos em cargos 
Comissão e Funções.

      No dia 27 de junho, em visita à FAS, o Prefeito Alceu 
Barbosa Velho sancionou a lei e agradeceu o trabalho 
realizado pela Fundação e o comprometimento dos 
servidores.
  Serão, de imediato, nomeados dois agentes 
administrativos, seis assistentes sociais e um técnico 
em Contabilidade. Este projeto de lei buscou 
também equipar, implementar e adequar o mesmo 
sistema utilizado pela administração centralizada e 
demais órgãos da administração indireta, no que se 
refere a cargos em comissão e funções gratificadas 
da FAS.

“Tudo se alcança de Deus na medida que se 
espera”. (Sta Tereza de Jesus )

Lei n° 462/2014

Marlês Sebben Andreazza 
Presidente da FAS 


