
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

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em abril :

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

Relotações

Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo

Exonerações

Setor de Desenvolvimento de RH

Novidades no Setor de Compras

Maria Graziela T. Valim
Telefonia (Recepcionista)
Marcela Cristina B. Betto -

 Licitações  e contratos (Ag. Administrativo)
             Nomeadas em Janeiro

Rosa Cristiana Schavinski Weschenfelder
Zenilda Fachin Cruz
Stéphanie Oliva Marcon

Educador Social
Psicólogo
Psicólogo

CREAS POP Rua
CREAS POP Rua
CREAS Centro

Melissa Tomazi (Educadora Social) Andreia Grazziotin (Cadastro Único)

Eveline Carla Bisol Abril Casa de Apoio Viva Rachel

Suzete Rejane da Silva Padia
Margarete Teresinha Berti Barndo
Fabiana Aparecida de Araujo
Adriane Galiotto Palhano
Rubia Diana Gomes
Rosangela de Fátima Cardoso Alixandrino

Albergue Municipal
Sede
Albergue Municipal
Sol Nascente
CREAS POP Rua
Sol Nascente

No dia 19 de março
nasceu mais uma
princesinha. Louise
Bresolim Campos,
chegou com 51,5 cm e
pesando 3.585g.
 A mamãe orgulhosa da
foto é a nossa colega
Simone, da Central
Recria, experimentando pela primeira vez a
sensação maravilhosa da  maternidade, ao  lado do
papai coruja, Daniel.
              Que Deus abençõe essa linda família!

O Setor de Compras da FAS é
subordinado diretamente à Diretoria
Administrativa sendo responsável pelas
seguintes atividades: Compra direta,
ou seja, todo material que não é
comprado por licitação dentro dos
valores permitidos por legislação
especifica, encaminhamento dos
equipamentos e bens patrimoniados
ao conserto, compra dos
medicamentos necessários
aos usuários de programas
da FAS não fornecidos pelo
SUS. O setor de Compras
passou também a ser
responsável pela
manutenção da FAS,
recebendo as solicitações de
m a n u t e n ç ã o ,
encaminhando e
controlando as Ordens de Serviços à
empresa terceirizada, bem como a
compra, controle e entrega dos
materiais necessários para
manutenção.
Para facilitar o processo das atividades
acima, os programas/serviços da FAS

devem encaminhar a solicitação de
compras preenchida por completo, a
qual será analisada e assinada pela
direção responsável, para depois passar
pelos trâmites internos do Setor de
Compras.

Uma novidade que está por
chegar, é a implementação de um
sistema de gerenciamento de compras.
O mesmo está em fase de testes pelo

setor de Compras, e
disponibilizará usuários
para os programas, que
farão todas as
solicitações pelo
s i s t e m a ,
acompanhando as
diversas etapas da
solicitação. Como esse
processo, haverá maior

controle sobre a situação dos pedidos
encaminhados a este setor.
O Setor é composto pelo colega Rafael
da Silva Vieira, chefe do setor, por
Margarete Terezinha Berti, e um
estagiário, Maicon Lima.

Depende Só do Cromossomo de Par 21?

    21 de Março foi escolhido como o dia das pessoas com Síndrome
de Down. Triste a Sociedade ( nós todos) que ainda precisa marcar
o diferente para se sentir igual. Bem, somos todos únicos,
singulares, não importa se louro, negro, italiano, com olhos
puxados.... todos diferentes, todos iguais pela humanidade que
nos atravessa.
    Temos a tendência de atribuir ao outro a estranheza do
estrangeiro, colocando-a fora de nós, reduzindo-o a  um atributo
do outro, a algo que não nos pertence,  como se donos fôssemos
do nosso modo de Ser  Humano.
    E o que estranhamos, nos inquieta e nos ameaça... Daí o perigo
de buscar o afastamento, onde os olhos não possam alcançar, ou
a super proteção, que abafa o outro, reduzindo-o a ninguém, pois
difícil é se colocar no mundo quando não se é visto de verdade,
na sua subjetividade, que é inigualável.
    E aí o perigo do Público tornar-se lugar de todos e de ninguém,
pois pela estratégia de dar a todos indiscriminadamente o que é
próprio de um, substitui-se a criação e ampliação de
oportunidades pela tirania do Idêntico. “ Se ele não é eu, quero
que se torne ou desapareça” ( Riouer, P. 1999)

“ Abrir a pesada porta da Escola é ser mais um
menino entre os meninos...” ( do livro da Maria Coracolito, Pipo
o Pescador)
    Possibilitar o exercício  da Cidadania e da igualdade,
considerando e respeitando as intrínsecas diferenças parece
constituir o maior dos desafios, quando se trata de  compromisso
social.
    Olhar a dita deficiência do outro, que é uma abertura enorme
da vulnerabilidade humana, nos remete aos nossos próprios
limites, a nossa finitude, a nossa im- perfeição e a in-completude
constitutivos da vida, inerentes a nossa existência. Exilar o
desconhecido, tirá-lo de perto de mim, é tenta calar a voz da
falta, onde só há lugar para a dita perfeição ( não foi o Nazismo
uma expressão da ética da perfeição!?).
    É preciso receber o Outro assumindo as nossas vulnerabilidades
e as nossas próprias deficiências. Quem entre nós muitas vezes
não fala em conciliar mas utiliza prática sádicas e de ataque?
Quem entre nós, por vezes, não mede as consequências de suas
atitudes egocêntricas ( pensando só em si?). Isto não é uma
grande deficiência? E, engraçado, estas pessoas não vão por sua
deficiência para uma Escola especial ou turma especial!
    Dois pesos, duas medidas, ver no outro é mais fácil que em si
próprio. Isto é não ver o outros. O viés da inclusão vem da
hospitalidade, onde a mudança do domícilio não é a abolição da
diferença, mas um convite a participação, ao participar com o
outro, reconhecendo-o e confirmando-o em sua singularidade.
Cuidar do outro exije cuidados. Ninguém  pode permanecer em
si. A humanidade do homem, a subjetividade, é uma
responsábilidade pelos outros também.
    Inclusão não se faz só na Escola. Se faz na rua, no trabalho, na
familía, no dia a dia. Fica o Convite para pensarmos todos nós nas
diferenças e nas nossas práticas cotidianas, para, enfim, o discurso
não se tornar vazio.

Maria do Carmo Job Junqueira Maciel
Psicológa



Aconteceu...
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A resposta é ...

Datas comemorativas de Abril:
06- Sexta-Feira da Paixão de Cristo

08- Páscoa
19- Dia do Índio
21- Tiradentes

22- Descobrimento do Brasil

Aniversariantes de Abril

Nosso colega Flávio,
Responsável pelos Motoristas

e Patrimônio da FAS.

FAS no Seminário de Pós Graduação
da FAMURS/UNISC

        No último dia 16 de março, as servidoras Ana
Paula Flores e Jenifer Souza e Silva representaram
a Fundação de Assistência Social  - FAS no Seminário
de Pós Graduação da FAMURS/UNISC, realizado
em Porto Alegre,  com o tema “Gestão
Descentralizada do SUAS: estruturação da
vigilância sócio assistencial, busca ativa e
acompanhamento familiar na perspectiva
intersetorial. Na ocasião foram relatadas
experiências da FAS.  "Foi muito boa e gratificante
possibilidade de falar da nossa experiência com
ações tão inovadoras como a intersetorialidade
e a busca ativa. Tudo é muito incipiente nos
CRAS's,   por isso é fundamental trocar idéias e
experiências com pessoas dedicadas a aprender
sobre gestão”, ressalta Jenifer.

01/04.: Fátima Zambonin (CRAS Leste)
03/04.: Karina Kayser (Cadastro único)
04/04.: Renata da Pieve (CRAS Centro)
05/04.:Cíntia Woff (Sede)
05/04.: Dayana Sbardelotto (Conselho Tutelar)
06/04.: Mirian Nora (Sede)
06/04.: Ketlin  Girelli (Sol Nascente)
07/04.: Samuel Marcolino (CE. Laços de Amizade)
08/04.: Ana Maria Pincolini (CRAS Norte)
09/04.: Julio Cesar Chaves (CREAS POP Rua)
10/04.: Sandra Christ (CREAS Centro)
11/04.: Letícia Lessa Nascimento (Sede)
19/04.: Stefani de Oliveira (CRAS/CREAS Centro)
14/04.: Franscielle Girotto (CRAS Centro)
15/04.: Josmailton dos Santos (Sol Nascente)
17/04.: Melisa Boz (Estrela guia))
17/04.: Kellin Vizonan (CRAS Centro)
19/04.: Ema Pazini (CRAS Oeste)
20/04.: Caroline Veja (C.F. Caminha de Esperança)
22/04.: Gabriela Slaviero (CE. Laços de Amizade)
22/04.: Nadia Marcarini (Sede)
24/04.: Carine Cruz (Conselho Tutelar)
26/04.: Rosangela Marli Varisco ( CRAS Norte)
27/04.: Rose Pereira (CREAS Centro)
28/04.: Mara Cristina Lenzi (Estrela Guia)
30/04.: Janaína A. dos Santos (Conselho Tutelar)

Maria de Lurdes F. Grison
Presidente da FAS

O município de
Caxias do Sul foi
r e p r e s e n t a d o
pela presidente
da Fundação de
A s s i s t ê n c i a
Social, Maria de
Lurdes Fontana
Grison, no XIV
E n c o n t r o

Nacional do Colegiado Nacional dos Gestores
Municipais em Assistência Social, realizado nos
dias 21, 22 e 23 de março, em Fortaleza – CE. O
CONGEMAS agrega representação dos gestores
federais, estaduais e municipais da área da
assistência social. Participaram do evento a
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS), Tereza Campello e a Secretária
Nacional da Assistência Social (SNAS), Denise
Colin. Para a Presidente da FAS, Maria de Lurdes
Grison, “É importante registrar a importância que
todo este processo de efetivação do  SUAS está
possibilitando, um único olhar para a política de
assistência social, padronizando a ação de
programas e serviços. Também a riqueza na troca
de experiências com outros municípios”, ressalta.

Nos  dias 21 e  28  de  março aconteceu o
Encontro “Fortalecendo Vínculos entre a equipe
das Medidas Socioeducativas da FAS e
Entidades de Atendimento Conveniadas que
recebem adolescentes para a Prestação de
Serviços à Comunidade. Como o próprio nome
já identifica, a atividade teve como objetivo
principal  estreitar  relações com as entidades
que recebem os adolescentes, aprimorando o
acompanhamento da medida e uniformizando
procedimentos. Na oacasião as entidades
esclareceram dúvidas e compartilharam
vivências.

Equipe das Medidas Socioeducativas
promovem encontro com entidades

Presidente da FAS representa Caxias do
Sul no XIV Encontro Nacional do
CONGEMAS

Palestra Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao  08 de março, Dia Internacional da Mulher,  foi  realizada a palestra
“Cuidados com a sua pele”  com  a Dermatologista Bruna Köche. O objetivo  foi orientar  na
prevenção de doenças, além de  cuidados básicos, como usar  filtro solar em qualquer  estação
do ano. No final da atividade as mulheres puderam saborear  cachos de uvas fresquinhos,
gentimente oferecidos pela Direção.

Agende-se
* 1º de abril -   Evento alusivo ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, com apresentações
artísticas,  a partir das 16h no Parque Getúlio Vargas - Macaquinhos.
*Dia 03 de abril será realizada a tradicional Celebração de Páscoa, com  a presença  do Frei Jaime
Bettega, às 15h30min, na Sede da FAS.
  *Nos  dias 25,  26 e 27  de abril acontecerá  a   VIII Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no Salão de atos da PUC/RS, em Porto Alegre.
 *Em  09 de abril haverá Capacitação para Seleção dos Novos Visitadores do PIM, às 13h30min, no
Auditório do Bloco E da UCS.

Os CRASs, através de um grupo
de trabalho chamado “O CRAS que temos e
o CRAS que queremos”, formado por técnicos,
coordenadores e equipe de apoio à gestão,
estão reorganizando os seus serviços. Nesta
reorganização o Acompanhamento Familiar
do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral às Famílias – PAIF terá prioridade
dentre as tarefas dos CRASs. O
Acompanhamento, que é um processo de
caráter continuado e planejado, pretende, a
partir da compreensão das vulnerabilidades,
demandas e potencialidades apresentadas
pelas famílias, possibilitar um espaço (individual
e/ou coletivo) de reflexão da realidade,
construção de novos projetos de vida,
transformação de relações famil iares e
comunitárias.

Segundo a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais (Resolução Nº.
109, de 11 de novembro de 2009) este serviço
visa atender em especial famíl ias de
programas de transferência de renda e
benefícios assistenciais  (Programa Bolsa
Família, por exemplo), aquelas que atendem
os critérios de legibilidade a tais programas
ou benefícios, mas que ainda não foram
contempladas, pessoas com deficiência e/ou
pessoas idosas que vivenciam situações de
vulnerabilidade e risco social.

O Plantão Social, que atendia as
famíl ias pontualmente e por demanda
espontânea da população, será substituído
por este serviço que é, evidentemente, mais
eficaz, efetivo e dá possibil idades mais
consistentes de superação das
vulnerabilidades.

Os usuários que necessitarem de
atendimentos emergenciais, tais como,  auxílio
mudança, auxílio funeral, vítimas de incêndio,
desabamentos, alagamentos, continuarão
sendo atendidos pelos CRASs, e os demais,
acolhidos e marcados para atendimento
futuro. Contamos com o apoio e
compreensão de todos na divulgação dessa
nova forma de atendimento.


