
  

  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!

Scarlett Giovana Borges e 
André Stella 

Educadores Sociais - Sol Nascente
Nomeados em fevereiro de 2013.

Relotações:
Marcia Chedid - Casa Viva Rachel 

Servidores Contemplados com Licença Prêmio Compensada em Julho
Cláudia Marchioro - C.E Flor de Ipê 
Josiéle Maria de Lima Nunes - Sede

Valderês de Oliveira Leite - CRAS Centro
Débora Inês Santini - Centros Educativos 
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Conhecer 

                             Colegas: 
  1. Tendo em vista o contrato assinado entre a 
Prefeitura e a CAIXA, comunicamos que a partir do 
mês de julho, a folha de pagamento será efetuado pela 
Caixa Econômica Federal.
    Os servidores que ainda não preencheram o 
formulário com a documentação anexada devem fazê-
lo e após procurar uma agência da Caixa.
Para melhor atender os servidores será instalada 
uma unidade móvel da Caixa no pátio do Centro 
Administrativo atendendo somente os servidores. 

     2. A FAS iniciou a contar do mês de julho, o pagamento 
da Licença Prêmio referente ao 3º quinquênio de traba-
lho prestado ao município. Os servidores interessados 
que já adquiriram o direito devem preencher formu-
lário específico junto ao Protocolo da FAS. Enviamos, 
em anexo, a Ordem de Serviço nº 02/2012, que estabe-
lece novos critérios para concessão da referida Licen-
ça, de acordo com o Decreto 15.692 de abril de 2012.  
 
   3. Lembramos a todos os servidores que o prazo para 
a entrega da Declaração de Bens e Rendas ou da cópia 
da Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-
calendário 2012, encerra em 31 de agosto de 2013. 
 
   4. Relembramos aos servidores que aderiram ao Re-
gime de Trabalho Complementar - RTC, que passam a 
ter direito a Meia Licença de Saúde e Meia Licença para 
Tratamento de Pessoa da Família, ou seja, os atestados 
de saúde referentes a meio turno de trabalho, também 
deverão ser encaminhados à Biometria Médica em até 
24 horas, a partir do primeiro dia do afastamento.  
 
   Ficamos à disposição para mais esclarecimentos. 

 
             Unidade de Recursos Humanos

A colega Eveline Bisol, do Cadastro Único,  foi a 
autora da frase mais criativa do concurso cultural 
“Namorados no MartCenter têm presente em 
dobro”. A frase foi : “Meu amor é minha fonte de 
energia! Somos conectados pela cumplicidade de 
nossas vidas!”
Ela e seu amor, Ricardo Amoretti, ganharam um 
iPad cada.   Parabéns, Eveline!

Talentos da FAS

X Conferência da Assistência Social

     O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Prefeitura de Caxias 
do Sul, por meio da Fundação de Assistência Social, promoveram no dia 27, a  10ª Conferência 
Municipal da Assistência Social, com o tema “A Gestão e o Financiamento na efetivação do 
SUAS”.   O evento aconteceu no auditório do bloco J da Universidade de Caxias do Sul, tendo 

como palestrante Dra. Sandra Silveira, Doutora 
em Políticas Públicas (PPGSS/PUCRS). 

   O grupo de danças folclóricas da Associação 
Caxiense de Auxílio aos Necessitados (SCAN) 
eo Grupo de Convivência do Centro POP Rua 
abririam o evento que tem como objetivo geral 
avaliar e propor diretrizes para o aprimoramento 
da gestão e consolidação do SUAS.

        Estiveram presentes a Presidente da FAS, 
Marles Andreazza, o Reitor da Universidade 
de Caxias do Sul, Isidoro Zorzi, a Presidente 
do Conselho Municipal de Assistência Social 
Daiana Batista, a vice, Raquel Tsuruzono e 
demais trabalhadores da assistência social do 
município, como educadores sociais, assistentes 
sociais, psicólogos, agentes administrativos. 
Estiveram presentes também outras categorias 
de profissionais que atuam no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e usuários dos serviços. 

    “As conferências são os fóruns máximos de 
deliberação da política de assistência social 
nos municípios, Estados e União, e por isso da 

importância da presença de todos, da cooperação de todos os conselheiros e a contribuição 
dos trabalhadores e usuários”, explica a Presidente da FAS. 



 

    O CRAS Oeste parabeniza a 2ª turma de adolescentes do Curso de Montador de Veículos 
Automotores, 1600 h/aula, pela formatura que aconteceu no dia 26 de abril, no Centro de 

Treinamento Marcopolo 
-  Unidade Ana Rech. Essa 
parceria, FAS e Fundação 
Marcopolo, acontece desde 
2008, quando foi inaugurada 
a Escola de Formação 
Profissional Marcopolo, no 
Bairro Reolon.
Esse curso é ministrado por 
instrutores da Marcopolo, 
com coordenação pedagógica 
e certificação do SENAI 

Nilo Peçanha. Os adolescentes integram o quadro funcional da empresa, recebendo todos os 
benefícios oferecidos aos demais funcionários. “A vossa conquista vai impulsionar outras buscas 
e abrir novos horizontes, sempre apontando para um futuro muito luminoso. Parabéns a todos 
e muito sucesso!”  Equipe CRAS Oeste

Datas comemorativas de Julho:
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Oficializar
 Mostra de Talentos -  COMPETI

PIM completa 8 anos

Aconteceu... 

02/07: Grasiela Closs de Oliveira - Sol Nascente 
03/07: Marlova Tronchini - Sede 
03/07: Gilciane Cella - Sede
03/07: Luiz Carlos dos Reis - Sede
08/06: Franciele Lenzi - Sede
09/07: Hohana dos Passos - Conselho Tutelar 
09/07: Agnaldo de Paula - Sede
10/07: Maurício Flores - Conselho Tutelar 
13/07: Jussara Maciel - C. E Serrano 
15/07: Iara Maria da Rosa - CRAS Norte 
17/07: Joselaine Dalpiaz - Sol Nascente 
17/07: Jucilene Zim Molon - Sede
18/07: Ingrid Dambros - CREAS 
20/07: Alice Matos - Estrela- Guia 
21/07: Taís Inácio - CRAS Norte
21/07: Altemir Giacomelli - Sede 
23/07: Gabriela Baccin - Sol Nascente 
23/07: Samara Vargas - CRAS Norte 
24/07: Leonardo Poggere - Sede
24/07: Rosa Weschenfelder - Centro Pop Rua 
26/07: André Stela - Sol Nascente 
27/07: Rafael Zucco - Sede
30/07: Maria Eduarda Venassi - C. E Aldeia dos Anjos 

                   

?????????
Era nosso 
colega Homero,  
da Casa Sol 
Nascente .                     

    Cerca de 40 pessoas, entre visitadores, 
monitores e grupo técnico do Programa 
Primeira Infância Melhor (PIM) 
comemoraram, na quinta-feira (20.06), 
os oito anos de atuação em Caxias do Sul, 
em meio às comemorações do Aniversário 
de Caxias. O PIM é uma política pública 
voltada à promoção do desenvolvimento 
infantil. Consiste em visitas domiciliares 
e atividades comunitárias realizadas 
semanalmente por visitadores 
capacitados, junto às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, atendendo 
gestantes e crianças de até seis  anos de idade.

    A Comissão Municipal do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (COMPETI) e parceiros, promoveram 
no dia 5, a IV Mostra de Talentos alusivo ao Dia Mundial, 
Nacional e Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, 
comemorado em 12 de junho.
O evento faz parte da campanha contra o trabalho 
infantil, que neste ano aborda como tema “Tem criança 
que nunca consegue ser criança”. A Mostra reuniu 
aproximadamente 320 crianças de diversas entidades 
da rede socioassistencial.

                                 20/07: Dia do Amigo                  

ATENÇAO
AS CONTAS DE E-MAIL DA FAS COM 
PONTO FORAM EXTINTAS, FICANDO 
APENAS O NOME CORRIDO.
E X E M P L O : FA S . C O M U N I C AC AO = 
FASCOMUNICACAO.
OS E-MAILS ENVIADOS AO NOME 
ANTIGO SERÃO AUTOMATICAMENTE 
REMETIDOS AO NOVO, NO ENTANTO, 
É NECESSÁRIO QUE SE DIVULGUE O 
NOVO E-MAIL A TODOS OS CONTATOS.

Adolescentes prontos para o mercado de trabalho

  
  Espiritualidade no trabalho é saber conviver com a diversidade 
generalizada, desde o ponto de vista das idéias até as emoções. 
Somente com uma maturidade espiritual existe a possibilidade de 
substituir-se a comodidade de estar com a razão para massagear 
o cargo, pelo sentimento de prioridades que a função exige e que 
a organização precisa.
  A busca pela posse da razão tem causado conflitos ao longo da 
história das empresas e ainda é responsável pela perda de muitos 
talentos. A espiritualidade no trabalho consiste também em usar 
seus sentidos tornando você um observador mais ponderado, 
respeitando limites. Para isso é necessário ter sentimentos 
sem nenhum tipo de preconceito, mas sem nenhum tipo de 
preconceito mesmo.
  Com uma visão mais profunda e menos critica de tudo ao seu 
redor, todo profissional desfrutará da possibilidade de relacionar-
se melhor com as suas idéias e as dos outros, buscando resultados 
positivos não somente nas metas, mas, também, em sorrisos e 
certeza de estar agindo pelo bem, pois somente o bem sempre 
encontra um caminho. Profissionais espiritualizados são muito 
mais sensíveis, razão pela qual os tornam mais próximos de 
seus clientes e capazes de sugerir soluções em diversas áreas. A 
espiritualidade extermina o interesse pelo negócio e implanta o 
respeito e interesse por uma constante troca de possibilidades, 
com resultados positivos para ambas as partes.
    Quero deixar claro que espiritualidade não é motivação. Motivação 
é um estado de performance que podemos desenvolver todos os 
dias atuando com técnicas pré-estabelecidas, pois somos os únicos 
elementos da natureza que geneticamente fomos projetados pelo 
Universo com “design motivante”. A espiritualidade é um processo 
de crescimento e maturidade da sua essência como ser humano. 
Daquilo que está além do físico e habita o etéreo. Está além da 
mente! Ela pode vencer a mente.
 Numa organização, enquanto a motivação incentiva à competição, 
a espiritualidade incentiva ao compartilhamento. Em uma 
organização voltada à motivação somente um profissional vence, 
enquanto numa que está voltada à espiritualidade todos os 
profissionais sobem ao pódio e, melhor ainda, todos cabem nele 
em primeiro lugar.
 Descubra suas verdadeiras aptidões e exercite-as, pratique a 
espiritualidade, acredite em suas possibilidades, não faça nada 
que contrarie as normas da ética, não tenha metas a cumprir e sim 
causas a desenvolver e, principalmente, tenha muito amor à sua 
atividade. O seu cliente é o seu melhor produto!
   - Nunca desista, nunca desista e, finalmente, nunca desista. Tente 
sempre!

Cesar RomãoCarlos Heitor Carvalho da Silva
Diretor Administrativo

ESPIRITUALIDADE NO TRABALHO


