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Adivinhe quem é?

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Remoções/relotações

Licença-prêmio Gozo

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

  Informa RH

      Um professor, durante sua aula de filosofia sem dizer 
uma palavra, pega um frasco de maionese e o esvazia, 
tirando a maionese e enchendo com bolas de golf. A 
seguir, perguntou aos alunos se o frasco estava cheio. 
Os estudantes responderam sim.
   Então o professor pega uma caixa cheia de pedrinhas e 
colocou no frasco de maionese. As pedrinhas encheram 
os espaços vazios entre as bolas de golf. O professor 
voltou a perguntar aos alunos se o frasco estava cheio e 
eles voltaram a dizer que sim.
   Então o professor pegou outra caixa cheia de areia e 
esvaziou-a para dentro do frasco de maionese. Claro que 
a areia encheu todos os espaços vazios e uma vez mais 
o professor voltou a perguntar se o frasco estava cheio. 
Nesta ocasião os estudantes responderam em unânime 
“Sim!”. Em seguida o professor acrescentou duas 
xícaras de café ao frasco e claro que o café preencheu 
todos os espaços vazios entre a areia. Os estudantes 
nesta ocasião começaram a rir, mas repararam que 
o professor estava sério e disse-lhes: - Este frasco 
representa a nossa vida. As bolas de golf são as coisas 
importantes, como a família, a saúde, os amigos, tudo o 
que você ama de verdade.  São coisas que mesmo que 
se perdêssemos todo o resto, nossas vidas continuariam 
cheias. As pedrinhas são as outras coisas que importam, 
como o trabalho, a casa, o carro, etc. A areia são todos 
os demais, as pequenas coisas. Se puséssemos primeiro 
a areia no frasco, não haveria espaço para as pedrinhas, 
nem para as bolas de golf. 
    O mesmo acontece com a vida. Se gastássemos todo 
o nosso tempo e energia nas coisas pequenas, nunca 
teríamos lugar para as coisas realmente importantes. 
Preste atenção às coisas que são cruciais para a sua 
felicidade. Brinque ensinando os seus filhos, arranje 
tempo para ir ao médico, namore e vá com o seu amor 
jantar fora. Dedique algumas horas para uma boa 
conversa e diversão com seus amigos. Haverá sempre 
tempo para trabalhar, limpar a casa, arrumar o carro. 
Ocupe-se sempre das bolas de golf primeiro, que 
representam as coisas que realmente importam na sua 
vida. Estabeleça suas prioridades, o resto é só areia. 
Porém, um dos estudantes levantou a mão e perguntou 
o que representaria, então, o café. O professor sorriu 
e disse: “O café é só para vos demonstrar, que não 
importa o quanto a nossa vida esteja ocupada, sempre 
haverá espaço para um café com um amigo”. 

Autor desconhecido

O FRASCO DE MAIONESE E O CAFÉ

 Atualização do Quadro de Servidores da FAS

Paulo Henrique Moratelli - 06/10/14 a 04/12/14
Luciane Frisson Fortuna - 18/09/14 a 16/12/14

Débora Inês Santini - Centro Pop Rua
Eleni Raquel S. Tsuruzono - Coordenadoria do Idoso
Maria Fernanda Ippolito Caldasso - CREAS
Márcia Scalabrin Fontoura - Casa Estrela-Guia

Eler Sandra de Oliveira - CRAS Centro 
Letícia W. Wilke - Coordenadoria do Idoso

Nomeações 

Juliana Renata da Silva - Assistente Social - CRAS Norte
Vilmar André Feiten - Técnico em Contabilidade - Sede

Lucimar Reginato Zardo - SCFV Laços da Amizade
Queli Cristine Borba - Casa Carlos Miguel 
Ricardo Concli Pozenato - Sede

Licença-prêmio

  Dois participantes da VII Mostra 
Literária da Rede Recria entregaram no 
dia 11 de setembro, ao Prefeito Alceu 
Barbosa Velho, o convite para participar 
do lançamento do VII RECRIAR Textos.
  O encontro foi acompanhado 
pela primeira-dama Alexandra 
Baldisserotto,  pela presidente da FAS, 
Marlês Andreazza, pela diretora de 
Proteção Social Especial Inez Soso, 
pela assessoria técnica, Miriam Nora, 
e pela coordenadora do SCFV Laços da 
Amizade, Lucimar Zardo.
     Na ocasião, Oséas Souza Lemos, do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Arco-íris da FAS e Janaína 
Santos Soares, da Associação Criança 
Feliz, convidaram o Prefeito para 
participar do lançamento e sessão 
de autógrafo do livro no dia 7 de 
outubro, às 17h, no Palco Central da 
Feira do Livro, na Praça Dante Alighieri.
Alceu leu o texto do garoto Oséas de 9 anos, premiado pela segunda vez, e o parabenizou 
pela conquista. “Só o estudo pode nos dar condições de mudar nossa realidade”.
  A Mostra Literária é uma realização da Rede de Atenção à Criança e ao 
Adolescente (Recria), Associação Criança Feliz e Biblioteca Pública Dr. Demétrio 
Niederauer, com o apoio da FAS, Murialdo, Recria Fazendo Arteducação e 
Fundação Marcopolo. O patrocínio é da Prefeitura, por meio do COMDICA.
     A Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente de Caxias do Sul é um conjunto de entidades 
governamentais,  não governamentais,  conselhos setoriais e poder judiciário que trabalham 
de forma integrada, visando atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social.

Participantes da Mostra Literária da RECRIA convidam o prefeito para o 
lançamento do Recriar Textos
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Datas comemorativas 

Aconteceu...  

12 - Dia das Crianças 
15 - Dia do Professor
28 - Dia do Servidor

01/10: Renata da Silva - Sede
01/10: Sharon Vieira - SCFV Aeroporto 
04/10: Eduardo dos Reis - Sede
09/10: Fabiana Moschen - CREAS
10/10: Rafael Vieira - Sede
10/10: Maria de Fátima Zuffo - CRAS Centro 
11/10: Cláudia Mengatto - CRAS Norte 
13/10: Jucelia Hopperus - Sol Nascente
13/10: Simone Spido - Estrela - Guia 
14/10: Anderleia Rizzardi - Centro Pop
14/10: Carlos Heitor da Silva - Sede 
15/10: Tereza Turella - Sol Nascente
18/10: Maria Caldasso - CREAS 
18/10: Camila Arbugeri - Centro Pop
18/10: Adriely Laiane Hottl - SCFV Laços da Amizade 
19/10: Jurema Adami - CRAS Norte
19/10: Naura Teles - Viva Rachel
20/10: Adriane Palhano - Estrela-Guia
25/10: Rosinei Cardoso - Sede 
25/10: Maria Ivani Morais - CRAS Centro
26/10: Derli de Aguirre - Sol Nascente 
26/10: Patrícia de Campos - Estrela-Guia
27/10: Marlene Serafini - Estrela-Guia
29/10: Nadia Colombo - Sede
31/10: Cláudia Marchioro - CRAS Leste

Era nossa colega Letícia 
Nascimento, da Gestão 
Financeira e Orçamentária. 

Quem acertou foram as 
colegas Jucilene e Marcela, 
da  Sede

  O Programa Prato Solidário está atendendo mais duas 
entidades desde do primeiro de setembro. O programa 
beneficia o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos Esperança, no loteamento Aeroporto, e o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Arco Íris, no 
bairro Planalto. Ambos os serviços são da Fundação de 
Assistência Social (FAS). 
  No Esperança, serão 18 refeições servidas na pré janta. 
Os alimentos são disponibilizados pela empresa Autotravi 
Borrachas e elaborados pela Prato Feito. No Arco Íris, serão 
25 refeições servidas também na pré janta. Os alimentos são 
disponibilizados pela Marcopolo Planalto e elaborados pela 
Prato Feito.  
   O Prato Solidário, que iniciou em dezembro de 2013, tem como objetivo recolher o excedente de 
alimentos produzidos em cozinhas industriais e doar às entidades assistenciais, devidamente cadastradas, 
a fim de proporcionar melhorias na nutrição e na qualidade de vida de pessoas em vulnerabilidade social. 
Para participar, a empresa escolhe uma instituição carente para doar os alimentos excedentes produzidos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do bairro Planalto e Aeroporto são contemplados 
com o Prato Solidário

      A gestão 2014/2016 do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (COMDIM) foi empossada no último 
dia 8 de setembro. Entretanto a escolha da Comissão 
Executiva do grupo só ocorreu em reunião no dia 15. Na 
ocasião, foram eleitas como coordenadora geral, Ivani 
Lima, coordenadora de Formação, Andrea Dandolini 
Camello, coordenadora de Comissões Temáticas, 
Juliana Braga Cardoso, coordenadora de Divulgação e 
Imprensa, Rosane de Fátima Carneiro, e coordenadora 
de Organização e Funcionamento, Marli dos Santos.
    O COMDIM existe desde 1988 (Lei 3.221), tendo a lei 
sido revogada em 1997 e sido criado novamente pela 
Lei 4731/97. Recentemente, em 2009, a lei 7043 alterou 
a lei anterior no que se refere à sua composição, sendo 
seis representantes de entidades não governamentais 
definidas na lei, seis representantes de entidades civis do movimento de mulheres, eleitas em assembleia geral, a ser 
convocada pelo COMDIM e seis representantes do Poder Executivo Municipal, todas com as respectivas suplentes. O 
Conselho tem a finalidade de fiscalizar e promover políticas governamentais, medidas e ações para a garantia dos direitos 
da mulher. 
  Confira as conselheiras titulares do COMDIM para esta gestão: Agatha Maria Tonietto, pela OAB, Carolina Valentini 
Tomiello, Delegacia da Mulher, Cassandra Fonseca, Coordenadoria da Mulher, Elaine Aparecida Ribeiro, SMED, Eni Lucineide 
Tireitmaier Franco, CPERS, Inez Camargo Soso, FAS, Isadora Maria Perotti, UAB, Ivani Lima, UMCA/UBM – Coordenadora 
geral, Ivone Marcon, ACMCS, Jéssica Menezes da Costa, SEMMA, Juliana Braga Cardoso, CRP, Márcia Rosa, Conselho da 
Mulher da CIC , Mari dos Santos, Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, Marli Villa, CTB, Natália Cristina Pezzi, 
SMS, Raquel Furtado Conte, UCS, Rosane de Fátima Carneiro, SINDISERV, Tatiane Frizzo, pela Coordenadoria da Mulher. O 
COMDIM atende na Casa da Cidadania, rua Visconde de Pelotas, 449, Centro, telefone 3215.4240 - ramal 210.

Eleita a nova Comissão Executiva do COMDIM
Diretora de Proteção Social Especial, Inez Soso, é a representante da FAS

Oficializar

A FAS recebeu no mês de setembro, por meio 
da presidente Marlês Andreazza e do diretor 
administrativo Carlos H. Carvalho Silva, duas 
doações de alimentos, uma da Ordem dos 
Advogados de Caxias do Sul - OAB, e outra da 
Secretaria M. de Cultura e pela apresentação do 
Coral Municipal de Caxias do Sul. Agradecemos 
de todo o coração o empenho dessas pessoas que 
fizeram esse belo trabalho. A FAS agradece e que 
Deus ilumine o caminho de todos.

Agradecimento

OAB Caxias do Sul

Secretaria M. de Cultura e Coral Municipal

Marlês Andreazza - Presidente da FAS

 07/10 - Lançamento do VII Recriar 
Textos, às 17h, na Feira do Livro, na 
Praça Dante Alighieri. Não deixe de 
prestigiar!
- 28/10 Início da Semana do Servidor 
com atrações imperdíveis! Aguarde!


