
  O Programa de Inclusão, situado na Sede Administrativa, 
é responsável pela execução dos 
encaminhamentos enviados pelos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS) 
e Centro  de Referência Especializada de 
Assistência Social  (CREAS), que envolvam 
risco habitacional e reintegração de posse. 
Também atuam em casos prioritários 
do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, 
Programa de Renda Mínima, Benefício 
Emergencial Temporário, Programa de 
Apoio Individual  (PAI), Auxílio-funeral e 
Auxílio-mudança.   
 A equipe é composta por duas 
técnicas de referência, as assistentes 
sociais Maria Terezinha Salles e Elirci Ana Wieczorek, e pela agente 
administrativa Renata Da Pieve.

  

  Atualização do Quadro de Servidores da FAS

Informa RH

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)

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Adivinhe quem é?Pintou na Área!

Joselaine Maria Dalpiaz
Assistente Social do Sol Nascente 

Nomeada em agosto de 2012.

Exoneração
Gabriela Barbosa 

Cras Norte

Relotações
Maira Silvana de Vargas - Sede/Unidade Financeira

  Anderléia Rita Pasquali - Centro Pop Rua
  Leonardo César Poggere- Sede/Licitações 
  Josiéle Maria de Lima Nunes - Sede/ Estudos Sociais 

Servidores Contemplados com Licença Prêmio Compensada:
Ana Maria Franchi Pincolini - Cras Norte  
João Antunes de Vargas - Sede
Letícia Wollmann Wilke -  Cras Norte 
Maira Silvana de Vargas - Sede 
Nilson Antônio Gauer - Estrela - Guia 
Rafael da Silva - Sede

Atualização do Quadro de Chefias:
Julio Cesar da Silva - Chefe da Unidade de RH

Fabiana Débora Rockenback - Coord. Adm. Conselho Tutelar 
 O colega Gabriel, da 
Contabilidade, feliz da vida com o seu 
primogênito no colo.  
Lucas Gabriel Bartelle de Lima - o lindo 
bebê da foto - nasceu  no dia 03 de 
março, pesando 2.640kg e medindo 
47cm. 
 Deus abençoe esta família!

A Idade de Ser Feliz

Existe somente uma idade para a gente ser feliz, 
somente uma época na vida de cada pessoa
em que é possível sonhar e fazer planos
e ter energia bastante para realizá-las
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos.

Uma só idade para a gente se encantar com a 
vida e viver apaixonadamente
e desfrutar tudo com toda intensidade
sem medo, nem culpa de sentir prazer.

Fase dourada em que a gente pode criar
e recriar a vida,
a nossa própria imagem e semelhança
e vestir-se com todas as cores
e experimentar todos os sabores
e entregar-se a todos os amores
sem preconceito nem pudor.

Tempo de entusiasmo e coragem
em que todo o desafio é mais um convite à luta 
que a gente enfrenta com toda disposição
de tentar algo NOVO, de NOVO e de NOVO,
e quantas vezes for preciso.

Essa idade tão fugaz na vida da gente
chama-se PRESENTE
e tem a duração do instante que passa.

Autor desconhecido
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Oficializar

Era nossa colega Lorita,  do 
Setor de Doações 
                      
                          
      Infelizmente ninguém 
       acertou  dessa vez!

01 - Pedro da Rosa (C. E Esperança) 
02 - Márcia Fontoura (Estrela- Guia)
02 - Sabrina Camargo (C.T)
06 -  Lucimara Lopes ( Sede)
07 - Ícaro Pereira (C.E Arco Íris)
08 -  Edima Dagostini (Cras Centro)
09 -  Queli Borba (Albergue)
09 - Rosalina Oss (Cras Centro)
11 - Luiza Teixeira (C.E Aeroporto)
11 - Dângelo Muller (Sede)
11 -  Nilva Paniz (C.T)
13 - Genecy de Abreu ( Sede)
13 - Ana Lúcia Silva (Cras Sul)
13 - Emili Colório  (C.E Cruzeiro)
13 -  Jéssica Maciel (C.T)
14 - Fabiana Bresolin (C.E Cruzeiro)
17 - Marluce de Oliveira (Cras 
Centro)

18 - Claudia Ferreira (C.E Flor de Ipê)
19 - Lúcia Chipianotto (Sol 
Nascente)
19 - Suzana Cecconello (Sol 
Nascente)
22 -  Luciane Fortuna (Creas Centro)
22 -Flávio Jeske (FAS Sede)
24 - Franciele Predebon (Sol 
Nascente)
26 -  Marta Herpich (Creas Centro)
26 -  Catherine Haas (Sede)
27 -  Maria A. Benardi (Cras Sul)
27-  Jenifer Silva (Cras Oeste)
28 - Débora Souza (C.T)
30 - Cristiane Ferreira (Casa Brasil)
30 -  Mariana Zanrosso (Cras Sul)

12 - Dia dos Namorados   24 - Dia de São João 

 No último dia 03 de maio 
aconteceu a formatura de mais 187 alunos 
do Trabalho 10. A solenidade ocorreu 
no plenário da Câmara de Vereadores, 
com a presença do prefeito Alceu 
Barbosa Velho, primeira-dama Alexandra 
Baldisserotto   e entidades parceiras.

 As pré-conferências da 
Assistência Social começaram no último 
dia 15 e foram divididas pelos territórios 
dos CRAS nas regiões norte, sul, leste 
e oeste. A última aconteceu  no dia 
28, representando a região do CRAS 
Centro, CREAS e Centro Pop Rua. As pré-
conferências contaram com a participação 
de aproximadamente 600 pessoas.
 A Conferência Municipal acontece 
no dia 27 de junho, das 8h às 18h no auditório 
do Bloco J da UCS, com o tema “A Gestão e 
o Financiamento na efetivação do SUAS”.

Formatura do Trabalho 10

Pré-conferências da Assistência Social

 Em alusão ao 18 de maio, Dia 
de Combate à Violência e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, o 
CREAS Centro realizou no dia 17 de 
maio, contação de histórias, com  a 
educadora Jucilene Pizatto,  direcionada 
às crianças e familiares atendidos no local. 

Contação de Histórias no CREAS

Aconteceu... 

05 de junho - 14h - Mostra de Talentos de Crianças e Adolescentes - 
COMPETI, na Casa da Cultura.
06 de junho - 9h - Apresentação reordenamento administrativo,  na Câmara 
de Vereadores.
26 de junho - 16h  - Inauguração das novas instalações Casa Sol Nascente
27 de junho - das 8h às 18h - X Conferência Assistência Social, na UCS, no 
auditório do bloco J .

 Cada pessoa, em sua existência, pode ter 
duas atitudes: Construir ou Plantar.

Não sei quem é, mas quando li o que Brida escreveu 
e fazendo uso de suas palavras eu escolhi plantar. 
Porque...
 Os construtores podem demorar anos 
em suas tarefas, mas um dia terminam aquilo que 
estavam fazendo. Então param, e ficam limitados 
por suas próprias paredes. Limitados pelo que 
construíram, muitas vezes, grandes paredes com 
grandes placas, com apenas uma saída e muitas 
divisões. 
 Consideram tarefa cumprida e a vida 
perde sentido quando a construção acaba ou 
pensam que está pronta. Os que plantam sofrem 
com as tempestades, as estações, e raramente 
descansam. Mas, ao contrário de um prédio, de uma 
sala, o jardim jamais para de crescer.
 A vida está presente, sempre em 
movimento e em busca das novas alternativas. E, 
ao mesmo tempo que exige a atenção do jardineiro, 
também permite que, para ele, a vida tenha um 
objetivo maior, o de servir.
 A Fundação de Assistência Social é 
um grande jardim, sempre em construção, em 
movimento, com novos objetivos a serem alcançados 
e com muitos jardineiros que permitem, através do 
seu trabalho, que outras pessoas passem também a 
construir o seu jardim.
 Obrigado por você fazer parte deste 
jardim, e com certeza você está fazendo a diferença 
no crescimento deste grande jardim. Mas lembre-se: 
 Seja um jardineiro que semeia em 
conjunto, que trabalhe em quatro  mãos, visando o 
bem maior.

Marlês Andreazza 
 Presidente da FAS


