
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 :

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

Atualização do quadro de chefias

Felicidade em dose dupla

Palestra abre V Mostra Literária da Rede RECRIA

Estrela-Guia

        Da esquerda para direita
    Adriana Santos de Matos
       Janaína Dorigo dos Santos
        Daiane Carbonera

Nomeadas  de Julho a Dezembro
Educadoras Sociais

           Fevereiro
Ana Lucia Vergani Debastiani
Maira Silvana de Vargas
Marcia Varnieri Gonron Smiderle
Marta Carrer Herpich
Rosa Maria dos Santos
Ubajara Barroso

     Março
Simone Spido
Ricardo Vandreo Betto
Neuro Luiz Piccoli
Rosani de Souza Dames
Rosangela Marli Paim Varisco
Leticia Maria Bisol

Ingrid Stake  Dambroz
Marcela Cristina Brindi Betto
Maria Graziela Terres Valim

Recepcionista
Agente Administrativo
Recepcionista

CREAS Centro
Licitações
Sede

Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo
Geni Dotto Ariotti         Março

Leandro da Cunha
Lilian Freitas de Andrade
Solange Marli Fabricio
Carla Adriane Drumm Solngo
Marlei Fatima Pozzer Gaviraghi
Neusa Gorete Borges Costas
Ivone Maria Weber Conte
Ubajara Barroso

Albergue Municipal
Sol Nascente
Cadastro Único
CRAS Sul
Cartório Eleitoral
Cartório Eleitoral
Albergue Muncipal
CRAS Centro

Exonerações Aposentadoria
Andre Pagno
Fabiana Wingert
Fulvy Souza Silva

Neiva Teresinha Mussatto

Nossa colega Rochele, do CREAS
Centro, está radiante com a  sua bela
família. Na ocasião acima,
comemorando o 1º Aniversário da
princesinha Chiara, ocorrido em 16 de
novembro. E pra completar a
felicidade,  segurando nos braços seu
novo rebento Luca Sachet Antoniazzi.

O príncipe  nasceu no dia 03 de
novembro de 2011, pesando 2960g e
medindo 48cm.

Que Deus abençoe esta linda
família!

A Rede Recria está realizando a V
edição da Mostra Literária,  que nesta
edição  terá como palestrante de abertura o
psicólogo, professor, escritor e consultor/
assessor de educação, Sérgio Vieira Brandão, de
Tramandaí.  O evento tem como tema Livros são
remédios para a alma: lendo o
mundo, escrevendo o futuro e
acontece no dia 09 de março, às
8h30min, na Câmara de
Vereadores.

Na mesma data está
previsto o início do curso de
formação com duração de 40hs
sob a coordenação da comissão
da V Mostra. As oficinas
acontecem durante 5 encontros
e contam com destaques da área artística e
literária como Sérgio Brandão, Beatriz Myrrha,
Marô Barbieri, Dilan Camargo e Adriana Antunes.
Nesta edição, o diferencial fica por conta de uma
publicação criada especialmente para a rede,
com o propósito de servir de subsídio teórico para
os educadores utilizarem nas suas práticas com

Lucimara Pereira Lopes                            Chefe do Setor de Comunicação

as crianças e adolescentes.
No decorrer do curso os educadores

trabalham em oficinas literárias com as
crianças, adolescentes e jovens e após, em
data definida submetem os textos a
avaliação para o Concurso Literário. Os

textos premiados culminam
na edição do livro REcriar
Textos, banners e “Livrão” . O
Recriar Textos é lançado
oficialmente na Feira do Livro
com sessão de autógrafos
dos próprios escritores mirins.
O Projeto Mostra Literária é
financiado pelo COMDICA,
com recursos do Fundo
Municipal dos Direitos das

Crianças e do Adolescente e da Lei Rouanet
de Incentivo à Cultura, e conta com a
participação de entidades governamentais
e não governamentais envolvendo
aproximadamente 1.700 crianças,
adolescentes e jovens.

Unidade de
RH

Imposto de Renda

O prazo para a entrega de sua
Declaração de Imposto de Renda Ano Base
2011 inicia em 1º de março e encerra em 30
de abril de 2012. A Unidade de Recursos
Humanos está enviando o Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte, anexo ao contra
cheque do mês de fevereiro.

O Comprovante de Despesas
Médicas do Plano de Saúde está sendo
disponibil izado através do site
WWW.ipamcaxias.com.br, mediante
matrícula e CPF do servidor.

 Lembramos a todos que uma
cópia de sua declaração deve ser
entregue no RH da FAS, em cumprimento à
Ordem de Serviço 001/2010, do Gabinete
do Perfeito.



Aconteceu...

  Oficializar
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A resposta é ...

Datas comemorativas de Março:

Aniversariantes de Março:
01/03.: João Pedro Machado (CT)
03/03.: Ana Lúcia Debastiani (Sede)
03/03.: Ana Paula Flores (Sede)
07/03.: Eduarda Oliveira (CE. L. de Amizade)
09/03.: Felipe Retamal (CT)
13/03.: Elisandra Lisboa (Sede)
16/03.: Marcos Abreu (CT)
17/03.: Edione Mores (CRAS Leste)
17/03.: Eveline Bisol (Viva Rachel)
18/03.: Marlei Rizzotto (Sol Nascente)
19/03.: Maicon Lima (Sede)
19/03.: Omênia Chini (CRAS Oeste)
20/03.: Miriam Rauber (CRAS Leste)
24/03.: Ana Flávia Garcez (Licença)
24/03.: Jessé da Silva (Sede)
24/03.: Helena Vieira (CRAS Sul)
25/03.: Fabiana Rockenback (Cad. Único)
26/03.: Solange Soares (Cadastro Único)
26/03.: Paulo de Oliveira (CRAS Oeste)
27/03.: Sirlei de Menegui (C.E. Cruzeiro)
29/03.: Paola de Oliveira (Conselho Tutelar)
30/03.: Fernanda Souza (Cadastro Único)
31/03.: Henriette Castro (Sede)

Passeios de Verão

08- Dia Internacional da Mulher

Agende-se
08/03 Palestra com a dermatologista Bruna Köche - Mais informações
acima

A menininha da foto da
edição anterior é nossa
colega Solange Marli
Fabrício.

"A galera da Sol Nascente tem vivenciado momentos de muita diversão nestas férias. As atividades
vão desde a prática esportiva no Campo Municipal e Enxutão, até trabalhos pedagógicos com a
turma do berçário. Um dos passeios  foi um maravilhoso domingo patrocinado pelas amigas Thais,
Ana e Sabrina , numa chácara na localidade de São Valentim. Tinha até um balanço ecológico.
Enfim, estórias para contar na volta às aulas é que não vão faltar para essa gurizada."

Marlei T. A. Rizzotto - Coordenadora Administrativa da Casa Institucional Sol Nascente

Centros Educativos recebem material
escolar arrecadado na Gincana dos

servidores
No dia 03 de fevereiro as crianças

dos  Centros Educativos da FAS, receberam
material escolar recolhido  pelas equipes
que participaram da V Gincana de
Integração dos Servidores, que foi  realizada
em outubro de 2011.

A arrecadação de materiais
escolares teve como objetivo desenvolver
a responsabilidade social do servidor
público municipal.

Ao todo foram arrecadados cerca
de 308 cadernos, 436 réguas, 571 lápis e
349 borrachas, que serão  distribuídas entre
os seis centros educativos.

09/03 Palestra de Abertura e Início do Curso de Capacitação  da V
Mostra Literária da Rede Recria

Conforme previsto anteriormente,
está no ar desde o dia 24 de fevereiro,  o
novo Sistema da Rede RECRIA.  O site  está
passando por ajustes e melhoramentos,
por isso, quem acessar vai se deparar com
algumas páginas em manutenção.O
layout principal foi preservado, com
algumas alterações sugeridas pela
empresa Keyworks, responsável pelo
projeto. Hoje o RECRIA conta com  mais
de 26.000 famílias cadastradas, e por isso
as páginas de cadastro foram priorizadas.

Neste sentido, contamos com a
cooperação de todos os usuários da rede
e solicitamos, que caso encontrem
divergência de dados ou dificuldades,
entrar em contato com a Central RECRIA
pelo fone 3220-8732 ou e-mail
central@recria.org.br.

Novo RECRIA já está em
funcionamento

Central RECRIA

Participe da palestra com a
dermatologista Bruna Köche, em
comemoração ao Dia Internacional da
Mulher. O evento será dia 08 de março,
quinta-feira, às 13h30min, no auditório do
subsolo da Secretaria Municipal da
Educação - SMED, na rua Borges de
Medeiros, 260. As inscrições foram
prorrogadas e podem ser feitas  pelo e-
mail fas.rh@caxias.rs.gov.br até o dia 05
de março.

Palestra Cuidados com a sua pele

Carlos Heitor Carvalho da Silva
Diretor Administrativo da FAS

PARA REFLETIR..... Aprendi...
“ Aprendi que eu não posso exigir o amor  de

ninguém. Posso apenas dar boas  razões para que
gostem de mim e Ter paciência, para que a vida faça
o resto. Aprendi que não importa o  quanto certas
coisas sejam importantes para mim, tem gente que
não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-
las.

Aprendi que posso passar anos construindo
uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos.
Que posso usar o meu charme por apenas 15 minutos,
depois disso, preciso saber do que estou falando.

Eu aprendi...Que posso fazer algo em um
minuto e ter que responder por isso o resto da vida.
Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão
continua tendo duas faces, e o mesmo vale para tudo
o que cortamos em nosso caminho.

Aprendi... Que vai demorar muito para me
transformar na pessoa que quero ser, e devo ter
paciência. Mas, aprendi também que posso ir além dos
limites que eu próprio coloquei.

Aprendi que preciso escolher entre controlar
meus pensamentos ou ser controlado por eles.

Aprendi que perdoar exige muita prática.
Aprendi... Que nos momentos mais difíceis, a

ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava
que iria tentar piorar as coisas.

Aprendi que posso ficar furioso, tenho o direito
de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel.
Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos
são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo
se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que
meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando,
e que eu tenho que me acostumar com isso. Que não
é o bastante ser perdoado pelos outros, eu preciso me
perdoar primeiro.

Aprendi que, não importa o quanto meu
coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por
causa disso.
Eu aprendi... que as circunstâncias de minha infância
são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas
escolhas que eu faço quando adulto;

Aprendi que numa briga preciso escolher de
que lado eu estou, mesmo quando não quero me
envolver.
Que, quando duas pessoas discutem, não significa que
elas se odeiem; e quando duas pessoas não discutem
não significa que elas se amem.

Aprendi que por mais que eu queira proteger
os meus filhos, eles vão se machucar e eu também.
Isso faz parte da vida.

Aprendi que a minha existência pode mudar
para sempre, em poucas horas, por causa de gente
que eu nunca vi antes.

Aprendi também que diplomas na parede não
me fazem mais respeitável ou mais sábio.

Aprendi que as palavras de amor perdem o
sentido, quando usadas sem critério. E que amigos não
são apenas para guardar no fundo do peito, mas para
mostrar que são amigos.

Aprendi que certas pessoas vão embora da
nossa vida de qualquer maneira,  mesmo que
desejemos retê-las para sempre.

Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha
entre ser gentil, não ferir as pessoas, e saber lutar pelas
coisas em que acredito.”

William Shakespeare


