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Pintou na Área!

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

  Informa RH
  Boa parte das minhas melhores idéias (e 
talvez das piores também, rss) foram tidas na estrada, 
entre uma e outra curva, que me trazia de volta e 
me obrigava a prestar atenção. Minhas melhores 
teorias (não que eu tenha muitas) geralmente surgem 
quando viajo sozinha. Acho que é por isso que não 
me incomodo em morar a mais de 300 km da família. 
Tantas vezes eu fiz esse trajeto Caxias-Santa Maria/
Santa Maria/Formigueiro- Caxias, que chego a ter os 
meus trechos favoritos. Na penúltima vez que fiz esse 
trajeto, há menos de um mês, em função do que se 
abateu, eu não sabia o que ia encontrar. Na verdade, 
fui tão imersa em meus pensamentos que nem sei 
dizer se tinha movimento ou não, se estava quente ou 
não, quando eu vi, eu estava entrando na cidade. Eu 
estava “perdida numa estrada conhecida”. 
 Mas nesse final de semana o caminho me 
apresentou algo especial, não sei dizer o que foi: 
parece que as cores da estrada estavam mais coloridas, 
parece que as plantas que a margeiam estavam mais 
verdes. Tive uma sensação parecida quando cheguei 
da Alemanha, no ano passado, e subi a BR 116 vendo 
“as cores do Brasil” em um verão que me parecia 
fosforescente depois de alguns meses cor de cinza. 
Nesse fim de semana, vendo todas aquelas cores, 
sentindo todo esse verão, pensando na solidariedade 
que se criou no RS e, porque não dizer, no Brasil, senti 
uma enorme felicidade por constatar, mais uma vez, o 
que eu já sabia: dá pra acreditar nas pessoas, apesar 
de toda a violência, apesar dos maus políticos, apesar 
das decepções, enfim, o ser humano vale a pena. Sei 
lá, acho que me dei conta do quanto eu sou feliz. 
Tive até ótimas idéias, planejei até mais uma viagem, 
dessas de ir “parando na beira da estrada” de tempos 
em tempos, tirando foto das placas, sem se preocupar 
muito com a hora de chegar. 
 O importante é caminhar, não é mesmo? 
Isso é a vida, esse caminhar, com todas as suas 
vicissitudes, como dizem os Engenheiros do Hawaí: 
     “Mas não precisamos saber pra onde vamos
        Nós só precisamos ir
        Não queremos ter o que não temos
         Nós só queremos viver
         Sem motivos, nem objetivos
          Nós estamos vivos e é tudo
           É sobretudo a lei, dessa infinita highway”
 E, se não precisamos saber pra onde 
vamos, se só precisamos ir, que possamos ir “de mãos 
dadas”, como diz Carlos Drummond de Andrade. Com 
isso tudo, quero dizer aos meus amigos que acho que 
superei o luto por Santa Maria, afinal. Permanece 
uma tristeza, mas a solidariedade que se seguiu 
foi tão bonita e tão impressionante que a dor ficou 
dividida. Foi uma experiência terrível, mas saí dela 
com a convicção de que vale a pena confiarmos uns 
nos outros, que vale a pena andar de mãos dadas com 
outros seres humanos e que, no meio disso tudo, é 
possível reencontrar a felicidade e a beleza de viver.
Para mim, 2013 começou nesse final de semana.

    Nomeações
Fábio Luiz Bernardo - Motorista

Viviane Gomes - Educ. Social
Scarlett Giovana Borges - Educ. Social 

Relotações
Lúcia Teles  - Apoio à Gestão

Claúdia S. Marroni - Apoio à Gestão
Marlei T. A. Rizzotto - Conselho Tutelar

Servidores Contemplados com Licença 
Prêmio Gozo

Rosalina Marinês Oss

Servidores com Licença Prêmio 
Compensada em Abril

Rosani de Souza Dames- CRAS Centro 
Adelice Souza Pereira - Sol Nascente
Patrícia Fachinelli Zanol - Albergue

Rosângela Paim Varisco - CRAS Norte

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)

 Atualização do Quadro de Servidores da FAS

Pronatec já capacitou mais de 2 mil pessoas

Adivinhe quem é?

 O Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), foi desenvolvido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS), com o 
objetivo de promover a formação 
técnica e profissional de pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 
 É um programa que envolve 
os três Níveis de Governo Federal 
(Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - MDS 
e Ministério da Educação - MEC), 
Estadual (Secretaria Estadual de 
Trabalho e Desenvolvimento Social - 
STDS), Municipal (Prefeitura de Caxias 
do Sul, por meio da Fundação de 
Assistência Social - FAS) e o Sistema 
“S”: SINE/FGTAS, SENAC e SENAI.
 Desde sua implantação 

em setembro de 2011, já foram 
capacitadas mais de 2200 
pessoas nos mais variados cursos. 
A equipe responsável pelo Pronatec na 
FAS é composta pela Coordenadora do 
Acessuas Trabalho, a assistente social 
Eleni Raquel Tsuruzono, a educadora 
social Andréia Grazziotin, Renata 
Lorenzoni, e a estagiária Janaína 
Martins.

Lúcia Teles
Assistente Social do Apoio à Gestão

Nomeada em agosto 2012

Ana Maria F. Pincolini
CRAS Norte
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ACERTOU!!!
Era nossa colega Regina, dos Estudos Sociais! 

Confira os colegas que ganharão brinde neste mês:

      Carla - Conselho  Tutelar
      Vanda - Albergue
      Marta - CREAS
      Carina - Sede 
      Melisa- Estrela -guia
      Marcela - Licitações
      Ricardo - Sede
      Márcia- Sede

 21- Tiradentes

Aniversariantes de Abril: 
01/04: Fátima Zambonin (CRAS Leste)
04/04: Renata da Pieve (CRAS Centro) 
05/04: Cíntia Wolff (CRAS Centro)
06/04 Ketlin Girelli (Recanto Amigo)
06/04 Miriam Nora (Sede)
06/04:Gabriela Barbosa (CRAS Norte)
07/04: Nicole Sartori (Sol Nascente)
08/04: Louise Copetti (CMAS)
08/04: Ana Maria Pincolini ( CRAS Norte)
08/04: Júlio Cesar Chaves (Centro Pop Rua)
10/04: Sandra Christ (CREAS)
11/04: Scarlett Borges (Sol Nascente)
11/04: Letícia Nascimento (Sede)
13/04: Stefani de Oliveira (CRAS Centro)
14/04: Franscielle Girotto (CRAS Centro)
15/04: Josmailton dos Santos (Sol Nascente)
15/04: Bruna Vieira (CT)
17/04: Melisa Boz ( Estrela - Guia)
17/04: Kellin Vizonan (CRAS Centro)
19/04: Berenice Pazini (CRAS Oeste)
19/04: Daiane Wetter (Sede)
21/04: Carina Pereira (CT)
24/04: Carine da Cruz (CT)
26/04 : Franciele Lencini (CT)
27/04: Indianara de Matos  (CRAS Leste)
27/04 : Marina Gasparin(CMI)
27/04: Rose Pereira (CREAS)
28/04: Mara Lenzi ( Estrela- guia)
29/04:  Marina Borelli (Centros Educativos)

AGENDE-SE
29 -  Audiência Pública às  14h, promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS),  na 
Câmara de Vereadores, com o objetivo de publicizar a Rede Socioassistencial (Pública e Privada) do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS)  de Caxias do Sul e lançamento da Cartilha da Rede Socioassistencial.

Na terça-feira (26) aconteceu “Almoço de Integração de Servidores da FAS” no 
Restaurante Tulipa, junto aos Pavilhões da Festa da Uva. Na ocasião, foi apresentado 
o novo logotipo da FAS, depois de 17 anos com a mesma identidade visual.
 Estavam presentes o Vice-Prefeito Antonio Feldmann, a Presidente Marlês 
Andreazza, os diretores Carlos C. da Silva, Inez Soso, Alda Lundgren, a assessora 
Miriam Nora, o Capelão Nelson Dutra, da Igreja Assembléia de Deus, o Pastor da Igreja 
Sara Nossa Terra, Almir Guedes, estagiários, servidores e funcionários da Fundação.
 Durante o encontro, foi apresentado vídeo explicando a origem e 
finalidade do novo logotipo, bem como o significado das cores utilizadas. “Um 
logotipo precisa representar a sua instituição, os seus objetivos e a sua razão de 
existir. As cores têm significados diferentes e o fato de ser semicírculo reforça 
nossa identidade enquanto rede socioassistencial”, explica a presidente Marlês.
 Na sequência houve pausa para uma reflexão sobre a Páscoa e entrega de lem-
branças aos presentes. 
 

Almoço de Servidores da FAS

Significado das cores:
Marrom - Compromentimento e responsabilidade, Rosa - Acolhimento, Verde - Representa 
equilíbrio, esperança e renovação, Azul - Espiritualidade e harmonia, Amarelo - Socialização e 
comunicação, Preto e Branco - Poder, serenidade e sobriedade

VI Mostra Literária da Rede RECRIA
Com o tema “Leitura e escrita: nas asas da imaginação” 
teve início nos dias 14 e 15, a VI Mostra Literária da 
Rede Recria. 
Os palestrantes foram o “magicontador”  Eric Charteot 
(foto) e o Doutor do Sorriso, Luciano Pontes.

Desafios...

 Vivemos em constantes mudanças. Já 
passaram três meses do início do ano e muito são os 
desafios. Precisamos,planejar, organizar e reordenar. 
 Os desafios são complexos quando 
trabalhamos com crianças, adolescentes, famílias 
e profissionais. Devemos prezar cada pessoa 
para que evidencie o seu potencial. A vida é 
um desafio. É o nosso maior tesouro, por isso, 
devemos valorizá-la. Todos os seres deste grandioso 
universo vivem num contínuo desafio individual.
  Viver é desafiar, aprender, mudar...
 Onde existem desafios, há esperança e 
possibilidades... 
 Devemos lutar com determinação para 
alcançar nossos objetivos. Nossos sonhos só podem 
ser realizados por nós mesmos.  
 Onde existe diálogo, há harmonia...
 Onde existem desafios, há avanços...
 O que importa é o coração;  nisso se encontra 
a essência da vida. Nosso coração e nossa mente devem 
envolver toda a sociedade, o mundo e o universo. 
 Tudo se decide pela determinação em 
nosso coração, neste exato momento. Circunstâncias 
adversas sempre existirão. O que muda é o nosso 
olhar sobre o problema. Os obstáculos devem ser 
transformados em oportunidades para realizarmos a 
nossa revolução humana. 
 Os desafios nos impulsionam a avançar 
ainda mais imbuídos de que juntos podemos fazer 
mais por aqueles que dependem do nosso olhar.

Inez Camargo Soso
Diretora da Infância e Juventude


