
Conhecer

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

Obs. 1: Os servidores relacionados acima somente serão contemplados se permanecerem efetivos no
desempenho de suas funções, no mês do pagamento da sua Licença (Art. 219 da Lei 3.673/91)

 Servidor                                                 Quinqüênio                     Mês de Pagamento
Carlos Marcelo Chedid                                         06.08.03 a 05.08.08                                        Junho/10
Inês Bernardete Peruch                                         05.08.03 a 05.08.08                                        Junho/10
Jucélia G. Hopperus                                                02.01.01 a 01.01.06                                        Junho/10
Maria Aparecida Bernardi                                   25.04.01 a 27.04.06                                        Junho/10
Patrícia Rizzotto                                                        21.11.02 a 20.11.07                                        Junho/10
Solange M.T.Brando                                                18.01.04 a 17.10.09                                         Junho/10

Atualização do Quadro de Chefias
Maria Virgínia Ferraz Carvalho Pereira                                              CREAS

Se pudesse dar uma cor a sua trajetória profissional
qual seria e por quê? Verde, esperança de um mundo
mais justo.
Compartilhar é...dedicar-se ao outro.
Grande obra da humanidade... energia elétrica.
Palavra mais bonita da língua portuguesa...amor.
Lema de vida...sorrir sempre.
Lembrança mais remota...minha mãe.
Frase preferida... “A mente que se abre a uma nova
idéia jamais voltará ao seu tamanho original”. (Albert
Einstein)
Eu sou...o que cada um cativou de mim.

A gatinha da foto é a Isadora, filha
da nossa colega Viviane (OASF Idoso) e
do Ilson.

Isa nasceu no dia 21 de abril, no
Hospital do Círculo, pesando 2,670 Kg e
medindo 47 cm. A mamãe está super
feliz com a princesinha.

Parabéns aos papais! Muita saúde e
felicidades!

Najara Sant’Ana - Casa Família Caminhos da
Esperança

InformaRH

Fruto de um trabalho desenvolvido
pela psicóloga Maria do Carmo Job
Junqueira Maciel do Setor de

Desenvolvimento de Recursos Humanos
e a assistente social Eler Sandra de
Oliveira da Equipe de Apoio a Gestão,
desde março de 2010 estão ocorrendo
na sede da FAS reuniões intersetoriais
para estudo de caso. O trabalho é
coordenado pela Equipe da Abordagem
Social em Espaços Públicos (mais
conhecido como PAS) e tem como
objetivo discutir o Plano Individual de
Atendimento - PIA dos usuários atendidos
por essa equipe, juntamente com as
demais equipes dos serviços da rede
(assistência social, saúde, educação,
conselho tutelar, dentre outros). Essa
articulação em rede tem servido para
avaliarmos as estratégias utilizadas para
superação das vulnerabilidades do
usuário, rever quem será a referência na
seqüência do PIA, evitar sobreposição
de ações, esclarecer dúvidas entre os
serviços e sobretudo potencializar
estratégias de vinculação, ou seja, de
acolhida e adesão do usuário aos
espaços de cuidado, tratamento,
educação, assistência social entre outros.
Os estudos de caso ocorrem sempre na
1° segunda-feira de cada mês, das
13h30min às 15h30min. Até o momento já
tivemos a presença de representantes
dos seguintes serviços: UBS São Vicente,
UBS Esplanada, CAPS Reviver,
Residencial Terapêutico, P.A. 24 horas,
Casa de Passagem São Francisco,
Albergue Municipal, CRAS e CREAS
Centro.

Estudo de Caso Intersetorial

Eler Sandra de Oliveira
Equipe de Apoio a Gestão

O Programa de Atenção Integral às Famílias
- PAIF Caxias do Sul, tem por objetivo criar

uma referência teórico-metodológica e técnico-
político de atendimento familiar no âmbito da
política municipal de assistência social, de acordo
com as diretrizes e eixos estruturantes do PNAS
(2004) e na NOB SUAS (2005), a fim de que os
serviços, programas, projetos e benefícios
tenham como foco a centralidade das ações
na família, contribuindo com o desenvolvimento
das ações de forma intersetorial e fortalecendo
a interlocução e ação conjunta entre a rede
socioassistencial  e o poder público do município
de Caxias do Sul.

O PAIF Caxias do Sul, portanto é um
programa que sugere uma orientação
metodológica de trabalho com famílias, servindo
como eixo norteador para toda e qualquer
ação a ser desenvolvida junto à política de
assistência social, seja de proteção social básica
ou de proteção social especial de média e de
alta complexidade.

A proposta metodológica de intervenção
do Paif Caxias do Sul e os processos de trabalho
dos diferentes técnicos que intervêm junto a
Política Pública de Assistência Social baseiam-se
em alguns níveis interventivos: fase inicial,
diagnóstico familiar, planejamento,
atendimento direto, estudos teóricos,

organização e gestão, integração
multidisciplinar, integração
interinstitucional, avaliação dos
processos de trabalho desenvolvidos e
desengajamento.

No período de 2006 a 2007 a
proposta de execução do programa,
bem como a sua metodologia, foi
amadurecida por um grupo técnico de
trabalho (GTT) - UCS, FAS e CMAS, a partir
de aspectos subsidiários surgidos a partir
das discussões acerca do tema nas
assembléias do CMAS. Em 2008 a partir
dos indicativos apresentados pelo GTT,
em assembléia ordinária, do Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS).

Em 14 de fevereiro, foram construídos
os critérios, metodologia e um piso para
financiamento de forma continuada do
programa, sendo financiadas num
primeiro momento oito entidades. O
financiamento em questão se destina ao
pagamento exclusivo de recursos
humanos. A UCS continuará com o
processo de assessoria aos profissionais
dos CRAS e CREAS que ao longo do
processo estarão se configurando como
coordenadores da rede socioassistencial
de seus respectivos territórios.

Agende-se: Banco de Talentos: Levando a Proteção às Crianças e
Adolescentes nos Trilhos e Outros Caminhos

No dia 08 de junho, a partir das 13h30min, na Estação Férrea, acontecem
diversas apresentações artísticas e culturais que contemplam o evento alusivo
ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil.

O encontro, objetiva apresentar a comunidade, uma amostra dos resultados
alcançados quando “Buscamos Erradicar o Trabalho Infantil.”

Prestigie!

Programa de Atenção Integral às Famílias
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Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
Rua Bento Gonçalves, 1253, Centro. CEP: 95020-412. Caxias do Sul - RS. Fone: (54) 3220-8700.

E-mail: fas.rh@caxias.rs.gov.br/fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br
 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Dia 03 de junho - Corpus Christi
Dia 12 de junho - Dia dos Namorados
Dia 24 de junho - São João
Dia 29 de junho - Dia da Telefonista -
Parabéns as TELEFONISTAS pelo
profissionalismo e eficiência na realização do
seu trabalho.

Datas comemorativas de Junho:

Miriam Nora
Diretora da Infância e da Juventude

Aniversariantes de Junho
01 de jun.:  Maria de Lurdes Grison (Sede)
02 de jun.: Márcia Fontoura (Albergue)
06 de jun.: Lucimara Lopes (Sede)
08 de jun.: Édima D’Agostini (CRAS Leste)
09 de jun.: Kleyber Dal Magro (Casa Brasil)
09 de jun.: Marinês Oss (Sede)
09 de jun.: Queli Borba (Viva Rachel)
13 de jun.: Genecy de Abreu (C. Tutelar)

13 de jun.: Ana Lúcia Silva (CRAS Norte)
17 de jun.: Ana Letícia Fontanive
(Sede)
19 de jun.: Lúcia Chiapinotto (Sol

Nascente)
19 de jun.: Suzana Cecconello (Sol

Nascente)
20 de jun.: Juraci de Souza (Albergue)

22 de jun.: Flávio Jeske (Sede)
24 de jun.: Paula K. de Souza (C. Tutelar)
26 de jun.: Marta Herpich (Sede)
27 de jun.: Maria Aparecida Bernardi (Viva Rachel)
27 de jun.: Jenifer Silva (CRAS Oeste)
28 de jun.: Oscar Marchesi (Sol Nascente)
29 de jun.: Joice de Castilhos (C. Tutelar)
30 de jun.: Cristiane Ferreira (Casa Brasil)
30 de jun.: Mariana Caran (Sol Nascente)

Trabalho Infantil: Uma das piores formas de
violação de direitos de crianças e adolescentes

O dia 12 de junho é dedicado ao combate mundial e
nacional da erradicação do trabalho infantil, pois trata-se
de uma das piores formas de violência contra a criança.
Erradicá-lo é, sem dúvida, entre outros, o maior desafio de
nossa sociedade que tem a criança como prioridade
absoluta de suas ações.

O Brasil é um dos países signatários das Convenções
dos Direitos Humanos e dos Direitos da Criança, assim
como ratificou Convenções entre as quais, no âmbito da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) a 138 e 182 (a
primeira trata da idade mínima de 15 anos para o trabalho
e a segunda reconhece as diversas formas de trabalho
infantil).

Nossa Carta Magna, de acordo com a legislação
internacional, fixa a idade de 16 anos, bem como define a
criança como PRIORIDADE ABSOLUTA referendando o
direito a vida, a saúde, a educação, a convivência familiar
e comunitária, a profissionalização e ao trabalho.

O ECA por sua vez referenda os princípios
constitucionais e vislumbra um novo método de gestão,
através de ações articuladas entre órgãos
governamentais e a participação efetiva da sociedade
civil organizada.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é
o norteador das ações contra a erradicação efetiva do
trabalho infantil de forma articulada entre governo e
sociedade civil.

O município de Caxias do Sul, executa ação conjunta
entre a FAS e diversas ONG’s que compõem a rede de
atenção a criança e ao adolescentes do município, em
parceria com a COMPETI e o CEREST, buscando erradicar
esta chaga que faz crianças e adolescentes perderem a
infância.

Atualmente são 197 crianças e adolescentes do PETI
de Caxias do Sul que freqüentam a escola, estão em
jornada ampliada na rede em atividades de cultura,
esporte, lazer, dança, teatro, música, encaminhamentos
para cursos e aprendizagem profissional. Suas famílias são
acompanhadas através de reuniões e encaminhamentos
para a rede de saúde, habitação, assistência social,
educação, qualificação para o trabalho, geração de
emprego e renda.

Referir que o problema do trabalho infantil no município
está sanado não é real, pois há uma cultura própria da
região que entende que “é melhor a criança estar
trabalhando do que estar na rua”.

Referir que não há trabalho infantil doméstico ou
crianças e adolescentes inseridos na agricultura familiar,
estaríamos velando tal situação.

Com certeza o governo municipal, que tem como lema
uma comunidade para todos, está imbuído no sentido de
buscar efetivar políticas públicas que venham de encontro
com as normas e legislações que priorizam a criança e o
adolescente em seus direitos fundamentais, bem como
de efetivar parcerias com ações articuladas com  as
organizações não governamentais, visando erradicar o
trabalho infantil no município.

Levar a proteção a crianças e adolescentes é a meta
que operacionalmente a sociedade civil e governamental
devem perseguir, articulados, atentos no controle das
ações, definindo políticas públicas, assessorando e
discutindo orçamentos, buscando garantir o princípio da
proteção integral de crianças e adolescentes.

A violação dos direitos da criança ser criança é da nossa
responsabilidade enquanto cidadãos conscientes de
nosso dever de sermos partícipes das decisões que
priorizem neste caso, a erradicação do trabalho infantil,
oportunizando o direito de efetivamente exercerem sua
cidadania.

Sugestão encaminhada por Ivani Corradi,
auxiliar de serviços gerais da Sede.

Funcionários
da FAS e

familiares
com o

elenco da
peça Cantar

e Viver o
Brasil

Mosaico Centro-Dia promove encontro
para as mães

No dia 29 de maio a equipe do Projeto
Espaço Cultural Mosaico Centro- Dia
promoveu um encontro alusivo ao Dia

das Mães.
Na ocasião, as mães participaram de

atividades de dança e puderam expressar
através da confecção de cartazes os
sentimentos que aquele momento as
proporcionou. Como desfecho, participaram
de um almoço de confraternização e
receberam um mimo produzido nas oficinas
do Projeto.

O encontro proporcionou um momento
único para muitas mães do programa, que
pela primeira vez, deixaram a família um
‘pouquinho de lado’, para cuidarem de si
mesmas.  Foi difícil não se emocionar com esta
turma que tem muito a nos ensinar.

Parabéns a equipe pelo momento
especial e único que proporcionaram a

estas mães!

Recomendo o filme
“Chico Xavier”. O
filme é inspirado na

vida de um ser humano
escolhido por Deus que
trabalhou muito na

Seara Divina. Chico Xavier dedicou sua
vida para fazer o bem e praticou o amor
ao próximo. Psicografou centenas de
livros sem fins lucrativos em prol da
humanidade buscando expandir
mensagens de amor, caridade e fé.

Vale a pena assistir o filme, pois nos
mostra que através dos seus
ensinamentos podemos crescer e evoluir
espiritualmente.

Nos dias 20, 21 e 22 de maio, as
colegas Ana Maria Pincolini, Eler Sandra
de Oliveira, Maria Fernanda Caldasso e
Fernanda Legnaghi participaram
enquanto representantes da Assistência
Social de Caxias do Sul, da III
Conferência Estadual de Saúde Mental
Intersetorial em São Lourenço do Sul.

Nesta III Conferência foram eleitos os
delegados estaduais para a IV
Coferência Nacional que acontecerá
de 27 de junho à 1° de julho em Brasília.

Eler e Maria Fernanda são parte do
grupo de 14
d e l e g a d o s
intersetoriais que
representarão o
Rio Grande do
Sul na
Conferência.

Funcionárias da FAS participam
da III Conferência Estadual de

Saúde Mental

Espetáculo Cantar e Viver o Brasil
Na noite do dia 05 de maio a Diretora da

Infância e da Juventude da FAS, Miriam
Nora, recebeu das mãos da equipe de
direção da peça teatral Cantar e Viver a
doação de mais de 200 kg de alimentos não
perecíveis.

O espetáculo em turnê há mais de 2 anos
em todo o país retrata um panorama da
história do Brasil. No palco, os fatos e os
momentos mais importantes da Nação

percorrem décadas, conduzidos
por sete adolescentes imersos em
uma fascinante busca pelo saber.

Atividade de Conscientização alusiva ao Dia Mundial Sem Tabaco
As Secretarias de Recursos Humanos e

Logística e da Saúde, juntamente com o
IPAM organizaram atividades de
conscientização alusivas ao dia 31 de maio
- Dia Mundial sem Tabaco. Dentre as
atividades, servidores municipais visitaram
a sede da FAS apresentando paródias
relativas ao tema e uma professora do
município revelou que após parar com o

vício sentiu que sua vida e sua saúde
melhoram e muito.

No dia 31 de maio o mundo se
mobiliza para a conscientização dos
males causados pelo tabaco.

Se você é fumante e quer parar
de fumar, procure o IPAM e participe
do Grupo de Anti Tabagismo. Mais
informações pelo fone: 3289.5400.


