
 

  

 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?

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social - Setembro de 2013 - nº 80

Conhecer 

Relotações: 
Maria Virginia F. C. Pereira - Apoio à Gestão

Fabiana D. Rockenback - Sede
Lúcia C. Chiapinotto - Viva Rachel 

Melisa C. B. Boz - CRAS Centro

Marta C. Herpich - CRAS Sul 
Patrícia J. Guerra - CRAS Norte

Cintia Wolff Centro Pop Rua
Gabriel Lara de Lima - Setor de Compras

Remoções: 

Colegas,
       
 Em razão da ocorrência de troca de local 
de trabalho de servidores e os documentos 
pertinentes a essas mudanças, gostaríamos 
de tornar público alguns conceitos adotados 
a partir de agosto deste ano, a exemplo do 
que já ocorre na Administração direta e que 
está prevista na Lei Complementar nº 3.673.
      Toda alteração de local de trabalho deve 
ser protocolada junto ao Setor de Telefonia 
e Protocolo da FAS. São classificadas em:
- REMOÇÃO:  quando se tratar de troca 
de local de local de trabalho dentro da 
mesma diretoria. Neste caso não se 
expede Portaria, apenas despacho do 
RH. Não há necessidade de documento 
comprobatório para o servidor.

- RELOTAÇÃO:  quando se tratar de 
local de trabalho para outra diretoria. 
Neste caso há a necessidade de 
documentar por meio de Portaria,  
em  duas vias, sendo uma do servidor.

Informamos ainda que, dentro do 
mês do setembro, a FAS iniciará o 
pagamento da parcela autônoma, 
ao cargo de Motorista, conforme 
disposições da Lei Complementar  435/13.

Unidade de RH

Chefias
Gabriel Lara de Lima – Chefe do Setor de 

Serviços Gerais e Recepção

Servidores contemplados com Licença -prêmio 

Setor de Patrimônio 

   A partir de ano de  2008 a 
Contabilidade Pública vem passado 
por profundas alterações, visando 
adequá-la às novas normas 
internacionais de Contabilidade. 
  Por ser inerente ao Setor de 
Contabilidade, o 
Setor de Patrimônio 
está envolvido nessas 
mudanças, tendo 
sido motivo de uma 
atenção cada vez 
maior, nos últimos 
anos, por parte dos 
órgãos de auditoria 
e fiscalização. 
As rotinas de 
controle patrimonial envolvem o 
acompanhamento do bem desde o 
recebimento até  o momento da baixa 
deste do patrimônio da fundação.
    Para o sucesso do trabalho, porém, 
é decisiva a participação de todos 
os servidores da FAS.    Cada um é 

importante na cadeia de controle 
patrimonial, comunicando ao Setor 
de Patrimônio qualquer problema 
relacionado aos bens da fundação. 
A própria legislação, inclusive, prevê 
a responsabilidade individual no 

tocante ao controle 
p a t r i m o n i a l , 
afirmando que 
o servidor é 
responsável pelos 
bens que utiliza 
para o desempenho 
de suas funções.
     No mês de julho, o 
Setor de Patrimônio 
incorporou às suas 

atribuições também a responsabilidade 
sobre a manutenção de bens móveis 
(eletrodomésticos, móveis, etc) 
visando otimizar e racionalizar custos 
e procedimentos. Informações e 
esclarecimentos de dúvidas podem 
ser feitos pelo telefone 3220-8763.

Nossa colega Viviane Tramontin Ban,  
do Serviço de Proteção ao Idoso - SPEI, 
será mamãe novamente. 
A família aguarda a chegada de 
Vinícius para outubro. A maninha 
Isadora não vê a hora do irmãozinho 
nascer! Parabéns, Viviane! 

Notícias da 
cegonha!

Lucimar Reginato Zardo - Centro Educativo Pioneiro
Marcia Fabiana Chedid -  Casa Viva Rachel
Dirceu Almeida Vieira - Albergue Municipal
Marcia Rejane Scalabrini Fontoura - Casa Estrela-guia
Eleni Raquel da Silva Tsuruzono  - Pronatec
Nadia Colombo - Sede
Inês Bernardete Schwantes Peruch - CREAS



 

Datas comemorativas de Agosto

Aniversariantes
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Oficializar

?????????
Era nossa colega Cintia, do Centro Pop!

07- Independência do Brasil     20- Revolução Farroupilha 

Confira os colegas que ganharão o 
brinde  deste mês:

Flávio - Sede
Geneci - Sede 

04/09: Márcia Chedid - Viva Rachel 
05/09: Márcia Thomazi - C. E Cruzeiro
05/09: Leandro da Cunha - Albergue 
07/09: Lara Souza - Sol Nascente
07/09: Patricia Rizzotto - Estrela-guia
08/09: Maria Angelina Weber - Estrela-guia 
09/09: Francisco Correa - Centro Pop Rua
10/09: Gabriel de Lima - Sede
12/09: Inácio dos Santos - Albergue 
12/09: Michele Santos - Sede
13/09: Neimar Gallo - Sol Nascente
13/09: Amanda Tapia - Sol Nascente
13/09: Luiza de Azevedo - CRAS Centro
13/09: Viviane Gomes - Estrela- guia
16/09: Elaine Sartor - Estrela-guia
16/09: Janaína Gil - CT
16/09: Tainara Rosa - CT
18/09: Eliane Vieceli - Estrela- guia 
18/09: Sephanie Marcon - CREAS
19/09: Marina Petry - Cad. Único 
19/09: Bruna dos Santos - C. E Laços da Amizade 
20/09: Vanisse Panassol - Sol Nascente
20/09: Ubajara Barroso - CRAS Centro
26/09: Raquel Oliveira - CT
27/09: Inês Peruch - CREAS 
28/09: Carla Nunes - Estrela-guia
29/09: Marcela Betto - Sede

AGENDE-SE
23 - Descerramento da placa de mudança do nome de Albergue 
Municipal para Casa de Acolhimento Institucional Carlos Miguel da 
Silva, às 9h30min.
26 - IV Conferência Municipal do Idoso, a partir das 12h30min, no 
Salão Paroquial da Igreja dos Capuchinhos.

          No dia 28 aconteceu a reunião 
mensal do Colegiado de Gestores 
Municipais de Assistência Social 
(COEGEMAS) da Associação dos 
Municípios da Encosta Superior do 
Nordeste (AMESNE), no auditório 
do Centro Adminsitrativo Municipal. 
Estavam presentes a presidente da 
FAS, Marlês Andreazza e a presidente 
do COEGEMAS, região AMESNE, 
Adriana Franco Villar.

   O evento reuniu gestores de 
assistência social  dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Nova Araçá, 
São Marcos, Serafina Correa, Veranópolis e Vila Flores. 

REUNIÃO DO COEGEMAS REÚNE MUNICÍPIOS DA SERRA

CRIADA A COORDENADORIA DO IDOSO

 O Prefeito Alceu Barbosa Velho sancionou no dia 6 a Lei que institui a 
Política Municipal do Idoso e cria a Coordenadoria Municipal do Idoso. 
 O ato, no Salão Nobre, contou com a presença da primeira-dama e 
Coordenadora de Comunicação, 
Alexandra Baldisserotto, do 
secretário de Governo, Agenor 
Basso, da presidente da FAS, Marlês 
Andreazza e demais diretoras, da 
presidente do Conselho Municipal 
do Idoso, Viviane Tramontin e 
demais integrantes do conselho, e 
do vice-presidente da Associação dos 
Aposentados, Abrelino Dal Bosco.

Aconteceu... 

Alda Lundgren 

Diretora de Promoção da Cidadania 

     Costumo observar a vida, a partir dos detalhes. Nunca me fixo 
na exterioridade apenas. Não emito julgamentos. Simplesmente 
deixo o olhar captar as mais variadas manifestações. Evidente 
que a pressa tem prejudicado a tentativa de captar detalhes. 
Todos estão correndo muito e cansando demais. É uma agitação 
acima da média. Imagino as mil atribuições e exigências que cada 
um carrega consigo. Por nada o nível de estresse não anda lá 
nas alturas. Trata-se de uma agitação exterior que desequilibra 
a interioridade. Ter muitas coisas para fazer é normal. Perder a 
harmonia interior é preocupante.
        Os próximos tempos serão ainda mais agitados. Dá impressão 
que existe uma programação que aumenta periodicamente 
o ritmo. Falta pouco tempo para estarmos todos em plena 
maratona diária. Espero que haja tempo ao menos para respirar. 
Creio que sim. Enquanto isso, somos desafiados a tomar pulso 
da situação. O volume de compromissos não pode roubar a paz 
interior. A vida se decide na interioridade de cada um. É urgente 
resgatar a serenidade. A vida é maior do que as exigências.
      Em meio a esse movimento todo, que a ternura seja 
expressada nos gestos de bondade, paciência e cordialidade. Ser 
gentil é mais do que urgente; é questão de elegância no trato 
com os outros. A vida se enobrece quando não perdemos a 
oportunidade do autocontrole e da manifestação de carinho para 
com os outros. Afinal, por onde passamos deixamos marcas. Que 
a gentileza seja a marca de nossa passagem. Ser formos gentis, 
jamais seremos esquecidos.                            Frei Jaime Bettega

       Ao ler este texto do Frei Jaime, pensei em nós, da Fundação 
de Assistências Social. Em nosso dia a dia, nas nossas perdas 
deste mês de agosto, de  amigos queridos, familiares, o que 
isto  deixa para refletirmos. A  vida é passageira, muitas vezes 
nos importamos com coisas tão insignificantes, com uma 
rotina estressante que não temos um tempo para pararmos e 
refletirmos sobre nós mesmos. Precisamos olhar para dentro 
de si  e perguntar, como eu estou me sentindo? Precisamos 
entender que somos pessoas dependentes. Precisamos dos 
outros para sermos completos mas,  principalmente sermos 
dependentes de uma relação espiritual com Deus, o que faz 
com que não venhamos a nos sentir sós. Que possamos ter um 
momento de reflexão ao lermos este texto e pensarmos que 
marca gostaríamos de deixar por onde passarmos.

OS RETOQUES DA VIDA


