
 

Licença-prêmio

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social - Julho de 2015 - nº 100

Quem acertar ganhará um brinde!
Envie seu palpite para o e-mail

fascomunicacao@caxias.rs.gov.br

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)

Adivinhe quem é?
 Atualização do Quadro de Servidores

Nomeações
Graciele Goulart Camargo Lora - Recepcionista CRAS Sul
Luciana Domingos Pereira - Recepcionista CRAS Leste

Relotação/Remoção

Gustavo Valente Ruivo - Sede
Maria Virgínia F. C. Pereira - Sede

Marta Carrer Herpich - Casa Estrela Guia
Sandra Salvi Anderle - CREAS

Fabiana Vidor P. Moschen - CREAS
Eler Sandra de Oliveira - CRAS Centro

    No dia 20 de junho, o Programa Primeira Infância Melhor (PIM) comemorou 10 anos de atuação na Praça Dante Alighieri. Estavam presentes o Vice-Prefeito 
Antonio Feldmann, a secretária da Saúde, Dilma Tessari, a secretária da Educação, Marléa Ramos Alves, a presidente da Fundação de Assistência Social, Marlês 
Andreazza, demais secretários municipais e vereadores.
    Na tarde festiva, o Prefeito Alceu sancionou o decreto de nº 17.626 que institui diretrizes para ações que envolvem o PIM Caxias. O documento objetiva 
implementar ações específicas para o período gestacional e do desenvolvimento integral de crianças na primeira infância. Como forma de agradecer o apoio 
do Município, Elizangela Paula Boeira da Silva, no ato representando todas as famílias atendidas pelo PIM nesses 10 anos, entregou uma flor ao Prefeito Alceu 
Barbosa Velho.
     Na ocasião, a representante do grupo técnico estadual, Ana Schneider, do grupo técnico municipal, Henriette Castro, e a monitora Luciana Cristina de Paula 
foram homenageadas pela dedicação atribuída ao programa. Além disso, a visitadora Juliana Bonatto entregou um Guia da Família à Elizangela. O Guia norteia 
o trabalho realizado com informações quanto à estrutura, funcionamento e aplicação do programa.
Por fim, o Prefeito, os gestores, as famílias e a comunidade 
deram um abraço coletivo ao redor do chafariz da Praça 
Dante em comemoração ao aniversário de 10 anos do 
PIM. 
  O Primeira Infância Melhor (PIM) é um programa 
estadual instituído em Caxias do Sul no ano de 2005 para 
promover o desenvolvimento integral das crianças desde 
a gestação até a primeira infância. Caracteriza-se por um 
trabalho intersetorial que envolve a Secretaria da Saúde, 
a Secretaria da Educação e a Fundação de Assistência 
Social.
   Funciona por meio de visitas domiciliares semanais 
realizadas por visitadores capacitados e supervisionados 
por monitores. A cada visita, o profissional do PIM 
orienta as famílias por meio de atividades lúdicas, quanto 
ao desenvolvimento integral da criança, respeitando 
a cultura, as crenças, a realidade e as vivências das 
mesmas. As gestantes são orientadas a manter um 
acompanhamento pré-natal adequado e no cuidado com 
o bebê, estimulando o seu desenvolvimento saudável e, 
ao mesmo tempo, contribuindo para a redução das taxas 
de morbidade e mortalidade materna e infantil.
     Cerca de 97% das famílias atendidas pelo PIM relatam que o programa modificou positivamente o modo de tratar os filhos, ajudando a entender melhor o 
seu desenvolvimento e as suas necessidades afetivas e de cuidado.
  O PIM Caxias está ligado às ações do Programa Bebê Tem Hora Certa, cujo objetivo é incentivar a permanência da gestante na escola, a adesão à assistência 
pré-natal e o planejamento familiar pós-parto, além de informar sobre as mudanças físicas da gestação e os cuidados com o recém-nascido, fortalecendo o 
vínculo com o bebê.
       Os números do PIM em Caxias do Sul:  Desde 2005 o PIM já atendeu 4.510 famílias. Atualmente, 236 famílias são acompanhadas pelo Programa que atua nas 
comunidades Santa Fé, Canyon, Vila Ipê, Belo Horizonte, Portal da Maestra, Vergueiros, Vila Lobos, Adamatti, Conquista, Reolon, Mariani e Kayser. Além disso, 
há visitadores que atuam também pelo programa Bebê Tem Hora Certa em regiões do Município de acordo com a demanda.
A equipe é composta por 17 visitadores, quatro monitores, três integrantes do Grupo Técnico Municipal e um digitador. A partir do dia 29 de junho a equipe será 
acrescida de mais 15 visitadores, totalizando 40 profissionais.

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR COMEMORA 10 ANOS JUNTO À COMUNIDADE

Substituição de chefia
Ana Lúcia de Albuquerque e Silva 

Gerente CRAS Sul

Inácio Arvei dos Santos - Casa Estrela Guia
Sandra Salvi Anderle - CREAS

  
Informa RH

Informamos que o prazo de entrega 
para a cópia da Declaração de 
Imposto de Renda ou o Formulário de 
Bens e Rendas será de 1º de julho a 
31 de agosto de 2015,  na Diretoria de 
Recursos Humanos. 
Lembramos que não serão recebidas 
declarações entregues fora do prazo. 

Cópia da Declaração 
do Imposto de Renda

Diretoria de RH
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Aconteceu... 

02/07: Grasiela Closs de Oliveira - CREAS POP Rua
03/07: Gilciane Cella - Sede
03/07: Luiz Carlos Castilhos dos Reis - Sede
06/07: Fabiana Terezinha de Macedo - CT Norte
07/07: Ismail Fagundes - CREAS
08/07: Franciele Lenzi Ferreira - Sede
08/07: Renato Pereira - CT Sul
09/07: Agnaldo Reinaldo de Paula - Sede
09/07: Franciele de Souza Pereira - CRAS Sul
11/07: Camila Grandi Vargas - PRONATEC
12/07: Jorge E. P. Neves - CRAS Centro
13/07: Jussara de Fátima Maciel - CRAS Leste
17/07: Joselaine Maria Dalpiaz - Casa Sol Nascente
17/07: Jucilene Zim Molon - Sede
17/07: Stefi Paolla Oliveira Jaconi - Sede
20/07: Luciana Fabro - CRAS Sul
21/07: Daniela Martins - Sede
22/07: Altemir Luis Giacomelli - Sede
22/07: Elaine Haccourt - CRAS Oeste
24/07: Leonardo César Poggere - Sede
24/07: Rosa Cristina Schavinski Weschenfelder - CRAS Norte
25/07: Margarida Silveira - CRAS Leste
26/07: André Stella - Casa Sol Nascente
26/07: Juliana Renata da Silva - CRAS Norte
27/07: Rafael Canela Zucco - Sede
29/07: Paulo Rodrigo Toledo Inda - CT Norte

Dia Mundial de Combate à Violência contra idosos movimenta setores
   A Prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com a 
Fundação de Assistência Social (FAS), o Conselho 
Municipal do idoso (CMI), a Coordenadoria Municipal 
do Idoso e a Comissão Temporária Especial do Idoso 
da Câmara de Vereadores, promoveram, no dia 15 de 
junho, diversas atividades em alusão ao Dia Mundial 
e Municipal de Combate à Violência contra o Idoso. 
A mobilização teve início às 9h30min, no Plenário da 
Câmara de Vereadores, seguida de caminhada e blitz de 
conscientização pelas ruas centrais da cidade. Nas blitzes 
foram distribuídos adesivos e material informativo na 
esquina das ruas Dom José Barea com Alfredo Chaves, na 
Praça João Pessoa em São Pelegrino e no acesso ao bairro 
Galópolis. A Prefeitura, com o auxílio de parceiros, oferece diversos programas de apoio e proteção aos 
idosos. Os programas são desenvolvidos pela Fundação de Assistência Social (FAS), por meio dos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), e com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da 
Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Emprego.

    A Fundação de Assistência Social (FAS) recebeu no dia 
22 a visita do cônsul do grêmio na serra gaúcha, Sílvio 
Dini, o Diretor Regional Consular do Grêmio, Taddeu 
Vargas. Na visita foi anunciado que a arrecadação da 
Campanha “Solidariedade Tricolor” deste ano será 
destinada à FAS e ao Banco de Alimentos de Caxias do 
Sul.
    Participaram do encontro com a presidente Marlês 
Andreazza e demais diretores da FAS, a primeira-dama 
do Município, Alexandra Baldisserotto, o coordenador 
do Banco de Alimentos, Assis Ferreira Borges, o Ten. Cel. 
José Henrique Ostaszewski, cônsul adjunto do Grêmio, 
o coordenador regional de Proteção e Defesa Civil da 
Serra, Major Lucio Henrique de Castilhos Alencastro, o 
coordenador adjunto regional de Proteção e Defesa Civil da Serra, 1º Sargento Cristiano Becker da Silva.
    A presidente da FAS relatou aos presentes como funciona a estrutura da entidade, de modo geral, e 
de como a Prefeitura de Caxias tem investido nas demandas sociais. “De 2013 para cá tivemos inúmeros 
avanços. Hoje, além dos três abrigos institucionais, implantamos 12 Casas Lar para nossas crianças e 
adolescentes. Criamos também o Caxias Acolhe para atender à população de rua, sem falar na criação da 
Coordenadoria do Idoso e na lei do idoso. Ficamos muito felizes de parcerias como essa, pois possibilita 
que possamos atender mais e melhor as pessoas que estão passando por dificuldades”, agradeceu Marlês 
Andreazza.
    A ação do Grêmio é realizada em parceria com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e mobiliza 
39 cônsules do Tricolor, lotados na região serrana, em busca de doações de agasalhos e alimentos para 
distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Pintou na Área!

Daiane Rodrigues - Recepcionista da sede da FAS
Nomeada em  setembro de 2014.

Era o colega Marcell, 
da Coordenadoria do Idoso. 

Confira quem acertou: 
Helena, Graziela, Joana, Rosinei, 

Daiane e Vanisse da sede.

Aniversariantes

 Campanha “Solidariedade Tricolor” do Grêmio vai beneficiar a FAS e o Banco de Alimentos 

    A Fundação de Assistência Social (FAS) recebeu 
nos últimos dias diversas doações de alimentos, 
roupas e cobertores. No total, foram mais de 850 
quilos de alimentos recolhidos durante o Seminário 
de Aperfeiçoamento Tradicionalista, que envolve 
diversos CTGs de Caxias do Sul. Os cobertores foram 
arrecadados durante a procissão de Corpus Christi, 
promovida pela Mitra Diocesana de Caxias do Sul.
    A presidente da FAS, Marlês Andreazza, recebeu 
as doações com muita alegria. “Quero agradecer a 
todos, aos integrantes dos CTGs que nos ajudaram 
com os alimentos e também nosso agradecimento 
especial ao Bispo Alessandro Carmelo Ruffinoni, aos 
voluntários que organizaram a ação e também às 
pessoas que doaram”, destacou.
    As roupas e alimentos serão distribuídas às 
famílias atendidas nos serviços e programas da 
FAS. Os cobertores serão utilizados para reforçar o 
trabalho do Serviço de Acolhimento Noturno, que 
atende a população de rua.

FAS AGRADECE DOAÇÕES DE 
ALIMENTOS, ROUPAS E COBERTORES

Oficializar

AGENDE-SE
Nos dias 3 e 4 de agosto, terça e quarta-feira, acontece a XI Conferência Municipal de 
Assistência Social, com início previsto para às 13h na terça, no Bloco M (UCS Teatro), e das 8h 
às 12h e das 13h30min às 18h no dia 4. Participem!


