
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 Maio

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

Gabriela Barbosa                      Educadora Social                CRAS Norte

                 Zenilda Cruz - Psicóloga
Julio Cezar da Silva Chaves

Rosa C. S. Weshenfelder - Educadores Sociais
Nomeados de dezembro de 2011 a abril

de 2012.

Relotações
Maria Fernanda Ippolito Caldasso

Exonerações
Julio Cezar da Silva Chaves Educador Social

Fabiane Villvvock Weber
Zeferino de Freitas

Oscar Marchesi Secretaria Municipal de Obras
C e d ê n c i a s

Sol Nascente

Adelice  Souza Pereira                                                             Sol Nascente
Fernandes José Coffy Junior                                                    Sede
Helena Beatriz Vieira                                                                CRAS Sul
João Luiz Antunes de Vargas                                                   Sede
Marlene Serafini                                                                        Estrela Guia
Sandra Salvi Anderle                                                                 CRAS Sul

É  com muita alegria que
comemoramos neste mês de maio,
6 anos de informativo. A cada edição,
nós, RH e Comunicação, nos reunimos
e elaboramos a pauta, com
o objetivo de oferecer a vocês
colegas, informação.

O FAS.Comunicar nasceu em
2006 e primeiramente era
elaborado pelos servidores
Ana Flávia Garcez
(Comunicação), Júlio Cesar
da Silva (RH), Maira Vargas (RH), Maria
do Carmo Job Junqueira Maciel (RH)
e estagiária Melina Zanotto
(Comunicação).

No decorrer dos anos também
colaboraram as estagiárias de
jornalismo Mônica Sosnoski, Gabriela
Ghellere, Josmari Pavan e a
estagiária Bruna Moreira, do RH.

Hoje a equipe da pauta é composta
pelos servidores Lucimara Lopes
(Comunicação), Maria do Carmo
Job Junqueira Maciel (RH -
Desenvolvimento), Maira Vargas (RH),

Vanessa Santos (RH), Elisandra Lisboa (RH),
Leonardo Poggere (RH), estagiária de
psicologia Nádia Marcarini (RH

Desenvolvimento) e estagiária de
jornalismo, Suélen Bastian
(Comunicação).

E assim, relendo edições antigas
constatamos que muitos outros
colegas já passaram por aqui,
contribuindo com matérias, fotos,
sugestões. Uns ainda continuam
conosco, outros já alçaram vôos

diferentes, deixando uma pontinha de
saudade. Outros ainda, estão chegando de
mansinho, “pintando na área”.

Mas fica a certeza: este é o nosso espaço,
onde podemos partilhar e registrar um
pouquinho de nossa história.

Obrigada por fazer parte de nossas vidas,
este espaço foi feito para todos nós! Este
espaço foi feito para você, colega!

Equipe da pauta

FAS.Comunicar está de aniversário!!!!

Conselheiro Tutelar
Contador

CREAS POP Rua

Programe-se:

 Regime de Trabalho Complementar (RTC)

Servidores antigos: prazo para adesão é até 30 de julho.
Nomeados após a publicação da lei: até 90 dias após
o exercício na função.
Para requisitar o RTC é preciso protocolar até o dia 10 de
cada mês para começar a realizar a carga horária de 40
horas no primeiro dia do próximo mês. Protocolos a partir
do dia 11, só começam a valer no primeiro dia do segundo
mês subsequente.

Lembre-se: Reflita antes de optar, a decisão é
definitiva e irrevogável.

Gratificação de Incentivo a qualificação
(GIQ): (Válido apenas para servidores estáveis)

Para protocolar o incentivo à qualificação é preciso
apresentar cópia autenticada em cartório do
certificado ou diploma de educação formal. Em razão
da grande demanda de protocolos, o servidor deverá
aguardar o deferimento do seu pedido. Após o
deferimento, os efeitos financeiros retroagirão ao
primeiro dia do mês subsequente a data do protocolo.
Para analisar os protocolos dos servidores de ensino
superior será instituída uma comissão específica.

Mais informações sobre os Decretos 15694/12 e  15695/
12 entre em contato com o RH ou acesse o site
camaracaxias.rs.gov.br.

A mamãe feliz
da foto é a
nossa colega
Ana Lúcia, a
Aninha dos
Convênios.
Nos braços  o
a g u a r d a d o
p r i n c i p e
E d u a r d o
Debastiani, que nasceu  com 49 cm e
3740g. O moço veio  completar a família,
pra alegria do papai Carlos e da
maninha Carla. Deus abençoe  essa  linda
família!

Eduardo chegou!

Conquista merecida!

Unidade de RH

Em 28 de janeiro de 2012 nossa colega
Daiane Carbonera,
educadora social na
Casa Estrela-guia se
formou em Psicologia
pela UCS. Para
Daiane, o canudo
significa mais do que
uma simples
conquista,   é a
oportunidade de
contribuir para um
mundo melhor!
Parabéns!



Aconteceu...   Oficializar

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
Rua Bento Gonçalves, 1253, Centro. CEP: 95020-412. Caxias do Sul - RS. Fone: (54) 3220-8700.

E-mail: fas.rh@caxias.rs.gov.br/fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br
 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Foto Luiz Chaves

Agende-se

Datas Comemorativas de Maio:
01 - Dia do Trabalho   13 - Dia das Mães
15 - Dia do Assistente Social - Parabéns
a todos os nossos colegas!

A menininha da foto é
a diretora da Infância
e Juventude, Miriam

Nora.

Aniversariantes de Maio:

Marlês Andreazza
Diretora de Promoção da Cidadania

A resposta é ...

Celebração de Páscoa

11 de maio - V Seminário Recria Fazendo Arte educação, das 14h às 17hs, auditório do
bloco h,  na UCS.
15, 16 e 17 Semana de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
promovida pelo APOIAR também na UCS.

No dia 03 de abril aconteceu a
tradicional Celebração de Páscoa na
sede. O evento contou com a presença
de funcionários, direção e Frei Jaime
Bettega, que enfatizou a importância da
Páscoa nos dias atuais, onde o
consumismo desenfreado impera e os
verdadeiros valores cristãos as vezes são
deixados de lado. “Páscoa é renovação,
é hora de rever as nossas atitudes e nosso
valores, renovar nossa fé, nossa
espiritualidade, independente de
religião”, enfatiza. Após foi realizado
sorteio de uma linda Cesta de Páscoa, e
os funcionários receberam uma
lembrancinha. O sortudo ganhador da
cesta foi nosso colega motorista,
Vanderlei Duarte da Rosa.

A Secretaria Municipal da Educação, a
Secretaria Municipal da Saúde e a Fundação
de Assistência Social - FAS, por meio do
Programa Primeira Infância Melhor - PIM,
iniciou no dia 09 de abril  capacitação para
novos visitadores. A atividade acontece na
Universidade de Caxias do Sul - Bloco E,
comcarga horária de 40 horas, sendo destas,
34 horas de palestra e seis horas de relatório.
O objetivo da capacitação é qualificar e
selecionar novos visitadores conforme a
metodologia do Programa Primeira Infância
Melhor, a fim de que os mesmos possam
orientar as gestantes e as famílias para a
importância do desenvolvimento integral das
crianças de zero a seis anos.

PIM inicia capacitação

Concerto ao ar livre marca Dia
Mundial de Conscientização sobre o

Autismo em Caxias do Sul

VIII Conferência Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Nos dias  25, 26 e 27 de abril aconteceu a
VIII Conferência dos Direitos da Criança e do
Adolescentes, no salão de atos da PUC/RS.
O tema da conferência foi Mobil izando,
Implementando e Monitorando a Política e
o Plano Decenal de Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes nos Estados, no
Distrito Federal e nos Municípios. Caxias do
Sul contou com a presença de 26 delegados.
A Conferência nacional está marcada para
julho, em Brasília.

4ª Conferência dos Direitos das
Pessoas com Deficiência

Nos dias 27 e 28 de abril aconteceu a 4ª
Conferência Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e o 1º Fórum
Municipal de Acessibilidade Universal. No dia
27 o evento contou com a palestra “Um olhar
através da Convenção sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência, da ONU: novas
perspectivas e desafios”, com Antonio José
Ferreira, Secretário Nacional de Promoção
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

01/05.: Rosa dos Santos (Conselho Tutelar)
05/05.: Eleni Raquel (Cedida SDE)
05/05.: Andressa Hoss (CRAS Norte)
06/05.: Rogério Pellenz (Sede)
07/05.:Cláudia Marroni (Sede)
07/05.: Claudia Alves (Conselho Tutelar)
07/05.: Carina Vieira (Sede)
08/05.: Darlan Andrade (Sede)
08/05.: Maria Carmo Mezzomo (CRAS Sul)
11/05.: Daiane Borges (CRAS Sul)
13/05.: Francesca Oliveira (C.E Aldeia dos Anjos)
15/05.: Marlei Gaviraghi (Sede)
15/05.:Maria Angélica Santos (Casa Viva Rachel)
17/05.: Samile Bossardi (CREAS)
22/05.: Auro da Silva (Cadastro Único)
22/05.: Simone Dias (Sede)
27/05.: Janete Oro (CRAS Norte)
27/05.: Gleyson de Oliveira (C.E Arco Íris -Planalto)
28/05.: Rosani Dames (Sede)
28/05.: Aline Fernandes (Conselho Tutelar)
30/05.: Fernandes Coffy JR. (Sede)
30/05.: Bruno Rosinato (C.F.P.R Norte)
31/05.: Adelice Pereira (Casa Sol Nascente)

No dia 1º de abril o Parque dos Macaquinhos
foi palco de
evento alusivo ao
Dia Mundial da
Conscientização
sobre o Autismo,
no Parque
Getúlio Vargas.
Na ocasião, houve
um concerto da
Orquestra La Salle Caxias e dos coros Vocal
Aldo Locatell i , Unimed - Caxias do Sul,
Expressões RGE e Coro Bento-Gonçalvense.
O evento reuniu mais de 200 pessoas.


