
  

  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!
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Conhecer 

Viviane Gomes
Educadora Social - Estrela Guia

Nomeada em maio

Lucimara Pereira Lopes                                          Sede
Maria Aparecida Bernardi                                   Casa Viva Rachel
Nilo Domingos Pelicioli                                         Albergue
Paulo Ricardo Alves de Oliveira                              Sede
Queli Cristine Borba                                              Albergue
Teresa Saccaro Turella                                          Sol Nascente
Vanda Ferreira Vitorazzi                                      Albergue

         A colega Letícia, da Contabilidade, 
está muito feliz com a chegada da Larissa. 
A pequena nasceu no Hospital do Círculo, 
no dia 24 de junho, com 48 cm e 3.080g. 
Larissa chegou para alegrar ainda mais 
esta família, ao lado do mano Bruno.

Parabéns e que Deus abençoe!

Leonardo Cesar Poggere - Almoxarifado
Paulo Ricardo Alves de Oliveira - Almoxarifado

Relotações:

Para reflexão

Sobre as pérolas

 As pérolas pertencem às pessoas que  
sabem o valor do perdão e do amor.
 Uma ostra que não foi ferida, não 
produz pérolas. Pérolas são produtos da 
dor, resultado da entrada de uma substância 
estranha ou indesejável no interior da ostra, 
como um parasita ou um grão de areia.
 As pérolas são feridas curadas. A parte 
interna da concha é encontrada uma substância 
lustrosa chamada nácar. Quando um grão de 
areia a penetra, as células do nácar começam a 
trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas 
e mais camadas, para proteger o corpo indefeso 
da ostra.  Uma ostra que não foi ferida de algum 
modo, não produz pérolas pois as mesmas são 
feridas cicatrizadas.
 Você já se sentiu ferido por palavras 
rudes de alguém? Já pôs a sua confiança em 
alguém que lhe enganava?
 Já foi acusado de ter dito e feito coisas 
que não disse e não fez? Já foi traído a ponto de 
ver seus sonhos ruírem?
 Você já sofreu os duros golpes do 
preconceito? Já recebeu o troco da indiferença 
e,· de algum modo, sente-se injustiçado ou 
prejudicado por alguém? 
 Então, produza uma pérola. Cubra suas 
mágoas com várias camadas de amor.

Autor desconhecido

Servidores contemplados com licença-prêmio em agosto

Caxias do Sul terá mais um CREAS
 No último dia 24 de junho 
iniciaram as obras do novo Centro 
de Referência Especializado da 
Assistência Social - CREAS, no 
bairro Cinquentenário, próximo 
ao CAPS Reviver. 
 O projeto, com 
investimento superior a  300 
mil reais, foi desenvolvido em 
parceria com o Ministério de 
Desenvolvimento e Combate à 
Fome - MDS. 
 Atualmente encontra-se 
em funcionamento o CREAS Centro, 
na rua Vinte de Setembro, 2020, 
responsável pelo atendimento às 
famílias e indivíduos com direitos 
violados, cujos vínculos familiares 
e comunitários ainda não foram 
rompidos. Este serviço busca 
orientação, apoio e fortalecimento sócio-familiar e comunitário, com 
atendimento dirigido às situações em que os direitos das pessoas foram 
violados. 
 O CREAS também é o responsável pela execução das Medidas 
Sócio-Educativas em Meio Aberto: Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade aplicadas à jovens e adolescentes.
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Oficializar

?????????

Era nossa colega Josiele,
dos Estudos Sociais. Josi 
retornou à FAS em maio deste 
ano. Anteriormente atuava 
na Secretaria da Educação. 

                      Inez Soso
Diretora da Infância e  Juventude

11 - Dia dos Pais  27 - Dia do Psicólogo

Momento prevenção

Não esqueça: 
 A campanha termina no dia 30 de agosto.

A mamografia é um exame 
de imagem que diagnostica 
alterações na mama, que 
podem ser um indício 
de câncer. Por isso a 
importância da mamografia 
ser realizada anualmente 
como forma preventiva 
de combate ao câncer de 
mama.
 Marque uma 
consulta com seu 
ginecologista ou retire 
a solicitação médica da 
mamografia no ambulatório 
do IPAM.  Agende o seu exame no laboratório MED IMAGEM, 
na rua Bento Gonçalves, 2246, telefone 3223.9301.

Mais informações pelos telefones 3289.5418 ou 3289.5426

02/08: Bruna Kuhnen (CE Aldeia dos Anjos 
03/08: Lucimeire Armi (CE Esperança)
07/08: Louise Barbosa (CRAS Oeste)
08/08: Marcelo Barro (Conselho Tutelar)
15/08: Márcia Rachele (Sede)
16/08: Lúcia Teles (Sede)
18/08: Fabiana de Araújo (Albergue)
19/08: Maira de Vargas (Sede)
20/08: Ricardo Pozenato (Sede)
24/08: Claudia Dallegrave (Sol Nascente)
24/08: Margarete Brando (Sede) 
26/08: Julio Cesar da Silva (Sede)
28/08: Adriana de Matos (Estrela- Guia)
28/08: Marlês Andreazza (Sede)

 Ser pai  nos dias atuais é um grande 
desafio. Os tempos mudaram... 

As necessidades da criança, do adolescente e 
dos jovens, hoje, são outras. Ser pai  é muito 

mais que garantir os direitos básicos, é ensinar  
que a vida é o  nosso maior tesouro. Ser  pai é 

ensinar o caminho  correto para  a vida, através 
do exemplo, da paz,  da harmonia e  do amor.

                 Parabéns  a todos os pais!
(Partes da letra da música  PAI  de Fábio Júnior)

Pai 
“ Pode ser que daqui algum tempo 

Haja tempo pra gente ser mais 
Muito mais que dois grandes amigos 

Pai e filho talvez...
Pai ..  Eu não faço questão de ser tudo 

Só não quero e não vou ficar mudo 
Pra falar de amor pra você

Pai...  Me perdoa essa insegurança 
É que eu não sou mais aquela criança 

Que um dia morrendo de medo 
Nos seus braços você fez segredo... 

Eu cresci e não houve outro jeito 
Quero só recostar no teu peito..

Pai... Você foi meu herói ... 
Hoje é mais muito mais que um amigo 

Nem você, nem ninguém tá sozinho 
Você faz parte desse caminho 

Que hoje eu sigo em paz 
Pai, paz... “

      


