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EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

FAS CELEBRA PÁSCOA E ENTREGA CESTA DE CHOCOLATES

“Páscoa é o momento em que subtraimos as lágrimas, liquidamos os rancores, 
pagamos velhas dívidas, reconciliamos antigas amizades, empenhamos novas 
promessas, dividimos o pão, multiplicamos o amor e compartilhamos os dividendos 

de um novo recomeço.”

A FAS entregou no dia 2 de abril, a cesta de Páscoa ao setor vencedor do Concurso Cultural de Páscoa da FAS. O mimo foi 
comprado pela direção, que foi responsável também por escolher o texto mais criativo. A atividade teve a participação de 18 
setores da instituição.
A presidente da FAS, Marlês Andreazza ressaltou que o objetivo do concurso era estimular ainda mais o espírito de equipe. 
“Mais do que um prêmio a ser ganho estamos felizes porque os textos apresentados revelaram o comprometimento, a união 
de esforços e a criatividade de nossos setores. A Páscoa também é isso, muitas mãos em prol de um objetivo”.
O evento contou também com a presença do Frei Jaime Bettega, que abençoou os presentes e falou sobre o momento: 
“Páscoa é relembrar o passado, fazendo uma leitura no presente. É se unir em torno de um ideal de solidariedade. O trabalho 
aqui na FAS é o de ajudar os que mais precisam, de deixar a cruz dos outros um pouco mais leve”.

Cada local foi convidado a participar escrevendo em poucas linhas sobre o significado da Páscoa. A presidente da FAS, 
Marlês Andreazza, também entregou aos demais setores participantes do concurso uma caixa de bombom como forma de 
agradecimento pela participação. O vencedor foi a Diretoria de Gestão Financeira e Orçamentária, com o texto abaixo. Na 
pagina 2 você confere os demais textos participantes. 
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Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

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 da FAS

Nomeações

Scarlett Giovana Borges - CRAS Norte
Kátia Comin Olivo Filippini - Diretoria de RH

Licença-prêmio

Ben Hur Sozo da Silva - Cad. Único
Fabiana Debora Rockenback - Centro POP Rua

Franciele L. Ferreira - Sede
Kátia C. O. Filippini - Sede

Patrícia F. Zanol - Casa Carlos Miguel

EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO

  Informa RH
   A Diretoria de Recursos Humanos conta 
novamente com o serviço de Psicologia para 
juntos trabalharmos as ações que envolvem os 
servidores da FAS quanto a sua vida funcional. 
    Temos como objetivo aproximar a Diretoria 
de RH dos servidores, mantendo espaço 
de escuta e apoio, preservando seu caráter 
ético, auxiliando os servidores a encontrar 
alternativas para as situações funcionais. O 
serviço de Psicologia pode ser acessado por 
meio de : 
- encaminhamento realizado pela chefia 
imediata do servidor, mediante conversa prévia 
com este;
- encaminhamento realizado pela Comissão 
Central de Estágio Probatório;
- encaminhamento realizado pela Biometria 
Médica Municipal;
- pela busca espontânea do servidor.
  O acompanhamento funcional está à 
disposição a partir do agendamento de horário, 
realizado pessoalmente ou pelo ramal 728.

Kátia Filippini - Psicóloga

  
  O Prefeito Alceu 
Barbosa Velho e 
a Fundação de 
Assitência Social 
(FAS),  assinaram 
na terça-feira 
(14/04) o convênio 
de repasse de 
recursos do Fundo 
Municipal do 
Idoso às entidades 
que protocolaram 
projetos e que 
foram aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso. Sete projetos foram 
contemplados com R$ 983.483,47. Do valor total do FUMDI, R$ 100 mil 
são disponibilizados via Orçamento Municipal de 2015 e o restante da 
contribuição do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas.
   Ao todo serão atendidas 362 pessoas idosas por mês, totalizando 3.258 
pessoas em nove meses do convênio, pelas entidades Lar da Velhice São 
Francisco de Assis (dois projetos), Associação Literária São Boaventura - 
Casa São Frei Pio, Associação Literária São Boaventura - Tia Oli, Associação 
Caxiense de Canoagem (ACCAN), Associação Caxiense de Atenção ao Idoso 
(SCAN) e Associação Literária São Boaventura - CCC.

ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO RECEBEM CERCA 
DE R$ 1 MILHÃO DO MUNICÍPIO
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Aline de Souza Nora - Agente Administrativo - Sede
Jaqueline Motta Mendonça - Educ. Social - Casa Sol Nascente

Jaqueline de Souza - Recepcionista - CRAS Oeste
Ofélia Sartor Perini - Tec. Contabilidade - Sede

Chefia

Kátia Comin Olivo Filippini - Gerente de Desenvolvimento de RH

“A Páscoa significa a ressureição do brilho do olhar das 
crianças e da esperança de que nossos pequenos anjos 

tenham uma vida mais doce e colorida a cada dia.” 
Conselho Tutelar Sul

“Cristo morreu e ressuscitou para nos ensinar a matar 
nossos piores defeitos e ressucitar as nossas maiores 
virtudes. Façamos dessa data a eterna renovação de nossas 
atitudes. Que essa seja a verdade da sua e da nossa Páscoa!”

Casa Estrela Guia

“A Páscoa significa o 
ressuscitar de valores 

adormecidos.”
CREAS

“A Páscoa simboliza a ressureição das esperanças. Na cidade, as folhas 
das árvores caem para nos lembrar de que até mesmo a natureza reclama 
uma metamorfose outonal, a encerrar-se no resplendor da primavera. 
Adocicadas são as amarguras da vida, que, celebradas em companhia 
daqueles que amamos, partem em direção ao horizonte a fim de dar 

lugar à manifestação da fé que  fortalecerá  o novo caminhar.”
CRAS Oeste

“A Páscoa significa ressurreição, 
recomeço, novas perspectivas e 
expectativas que se renovam a cada 
dia, na esperança de oportunidade 
de uma vida melhor às nossas 

crianças.”
Casa Sol Nascente

“A Páscoa significa celebração 
da vida, é paz, é renovação, 
é diversidade de valores na 
esperança de um novo destino: 
sermos mais humanos, amigos e 

solidários.”
Diretoria de Suprimentos

“A Páscoa significa vida, renascimento da esperança de um mundo 
sem diferenças, com iguais oportunidades. Um mundo de afetos, 
em que as pessoas  saibam se colocar no lugar do outro.  Um mundo  

em que os direitos sociais  sempre prevaleçam. Viva a Vida!!”
Núcleo de Estudos Sociais

“A Páscoa significa a Festa da Ressureição de Cristo, um momento de paz, 
amor, felicidade, harmonia e união das famílias, um reencontro ao novo 
mundo com a volta de Jesus, a renovação da vida através dos chocolates e 
presentes. Que nosso coração celebre a comunhão e solidariedade à exemplo 

do Cristo Ressucitado. Feliz Páscoa!”
S.C.F.V. Cruzeiro do Sol

“A Páscoa representa tudo o que precisamos 
para desenvolver nosso trabalho e alcançarmos  
os objetivos. Não há convivência sem respeito, 
solidariedade, justiça, fraternidade, paz... E, não 
há fortalecimento de vínculos sem o valor maior: o 

amor.”
S.C.F.V. Laços da Amizade

“A Páscoa significa a ressureição de Cristo, onde nos unimos para 
passarmos esperança às crianças aqui ajudadas de um novo começo, 
mostrando seu verdadeiro significado. Desejamos a todos uma boa 

páscoa com muito amor, paz, felicidade e muita fé!”
Conselho Tutelar Norte

“A Páscoa significa estarmos inseridos no território, contribuindo na 
superação das vulnerabilidades sociais, desenvolvendo potencialidades 
e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. Páscoa é valorizar 

a vida.”
CRAS Norte

“A Páscoa significa o renascimento de cada um de nós. Durante a quaresma 
enfrentamos nossos medos e defeitos, e aprendemos a pedir perdão para 
todos aqueles com quem erramos e a perdoar os que porventura tenham 
nos magoado, assim  nosso ser acaba renascendo a exemplo de CRISTO para 

uma NOVA VIDA.” 
Diretoria de Recursos Humanos

“Um dos símbolos da páscoa por representar a origem da vida é o ovo. Por 
isso, ao abrir seu ovo de páscoa esperamos que você encontre dentro dele 
um bombom de amor, outro de saúde e um terceiro que te induza a orar pela 

paz. Feliz Páscoa.”
Diretoria de Serviços

“Páscoa é alegria de viver o presente, de lembrar que desde que se fez 
ausente está para sempre em cada um de nós. É tempo de renascer, 
agradecer e acreditar que podemos mudar o rumo daquilo que nos faz 

mal. Páscoa é dizer sim para a vida!!!”
Diretoria de Gestão de Benefícios Assistenciais

“A Páscoa significa esperança. Esperança de que, através de nosso 
trabalho, possamos contribuir na construção de um mundo onde a 
justiça social faça parte da vida cotidiana do ser humano. Esperança de 

que o futuro nos reserva a paz prometida por Jesus Cristo.”
Casa Carlos Miguel

“A Páscoa significa capacidade de mudar sempre, de recomeço, uma 
nova chance de melhorar as coisas que não gostamos em nós. É um 
momento de perdoar os outros e a nós mesmos. A Páscoa vem trazer 

uma mensagem de paz, esperança e amor.”
CRAS Sul

“A Páscoa significa tempo de renovação que nos oportuniza o resgate de 
nós mesmos e do próximo. Por isso, nossa equipe atende as pessoas  que 
estão em situação de rua com altruísmo, incentivando-os na construção 

de novos projetos de vida.”
CREAS POP Rua

“A Páscoa significa... Tempo de gratidão ao infinito amor 
de Jesus que o sofrimento e a dor suportou e a todos nós 
perdoou. Celebração da beleza e mistério da ressurreição. 
Tempo de louvor e reflexão, sentimentos e emoção que 
inundam o coração de sabedoria e luz, com os sagrados 
ensinamentos do nosso mestre Jesus. Tempo de Paz, perdão, 
amor, caridade e união. Renovação da fé e da esperança. 
Tempo de sonhar, um sonho de criança. O amor fez Ele voltar, 
a harmonia paira no ar. E com imensa alegria, ovos e coelhos 

presentear e o começo da vida juntos celebrar, é PÁSCOA!
Diretoria de Gestão do SUAS

CONFIRA OS SETORES QUE PARTICIPARAM
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?????????

Aconteceu... 

Essa estava fácil, mas nem todos acertaram!  
A menina da foto era a Marcia Smiderle, da 
Sede.

Confira a lista de
 acertadores:

  FAS recebe doações da Campanha Páscoa Solidária

CRAS Oeste participa de Fórum sobre drogas

    No último dia 13 de abril, o CRAS Oeste participou de um fórum sobre drogas na comunidade,  realizado na Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, no Bairro Vale da Esperança, com o objetivo de construir alternativas para abordagem de situações e pessoas que fazem uso prejudicial 
de drogas, buscando ampliar os resultados das ações desenvolvidas. 
   A atividade foi promovida pela Rede de Pacificação Social criada pela Secretaria 
de Segurança Pública e Proteção Social (SSPPS), juntamente com a Guarda 
Municipal. As redes foram criadas  com o objetivo de implementar ações locais 
de prevenção primária da violência nos territórios.
   O CRAS Oeste e UBSs Reolon e Mariani ficaram como referência da Região São 
Giácomo. No encontro, a assistente social Juliana Marcon, da SSPPS, explanou 
sobre as Perspectivas da Política Nacional e Municipal sobre Drogas e o Prof. 
Ricardo Brasil Charão, articulador da SENAD/Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas, expôs sobre estratégias para prevenção e cuidado às situações de 
uso indevido de drogas na comunidade.

    A Fundação de Assistência Social recebeu no dia 2 de abril mais de 60kg de doces como 
balas, bombons e pirulitos da Campanha Páscoa Solidária, promovida pela Secretaria de 
Recursos Humanos e Logística (SMRHL) - Programa BemViver.
   Os doces foram doados pelos servidores municipais que atuam nas diversas secretarias 
da Prefeitura, no IPAM, SAMAE e servidores da própria FAS. As doações foram entregues 
nos Centros de Fortalecimento de Vínculos (Centros Educativos) Esperança, Cruzeiro do 
Sol e Laços da Amizade e também na Casa de Acolhimento Estrela Guia e Casa Carlos 
Miguel. Os doces fizeram a festa da criançada, como pode ser visto no registro ao lado 
feito pela educadora do SCFV Laços da Amizade, Lucimar Zardo.

   A FAS esteve presente, no dia 11 de abril,  na Praça Dante Alighieri, com equipe do Cadastro 
Único, CRAS e Conselho do Idoso, distribuindo folderes e explicando sobre os programas 
da instituição. A Ação Social Agrale, com o tema “De bem com a Vida”, teve à disposição 
serviços totalmente gratuitos, com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias do Meio 
Ambiente, Educação, Esporte e Lazer, Saúde, Trânsito, Segurança Pública e Proteção Social - 
Guarda Municipal e das autarquias FAS, CODECA, SAMAE e Procon Caxias.

FAS na Ação Social Agrale 2015

Jucilene, Gilciane, 
Joana, Daiane e Leticia 
Nascimento, da  Sede
Carla - RECRIA
Suzana - CT Norte

01/05: Loci T. de A. Prux - CT Norte
01/05: Rosa Maria dos Santos - CT Norte
02/05: Lucas S. G. da Silva - CT Norte
03/05: Kátia C. O. Filippini - Sede
03/05: Vanderléia Zanezi - SCFV Laços da Amizade
04/05: Amanda S. R. Pires - CRAS Norte
05/05: Eleni R. da S. Tsuruzono - Coord. Idoso
06/05: Denise R. Lunardi - Casa Sol Nascente
06/05: Rogério Pellenz - Sede
07/05: Brenda V. Castro - CRAS Leste
07/05: Carina B. Vieira - Sede
07/05: Claudia S. Marroni - Sede
08/05: Maria do C. C. Mezzomo
14/05: Marlei F. P. Gaviraghi - Sede
15/05: Felomena da S. Santos - Casa Estrela Guia
17/05: Samile S. Bossardi - CREAS
19/05: Giovane S. Devens - CT Sul
22/05: Auro L. da Silva - Cad. Único
27/05: Janete A. R. Oro - CRAS Norte
28/05: Rosani de S. Dames - CRAS Centro
30/05: Fernandes J. C. Júnior - CRAS Centro
30/05: Ofélia S. Perini - Sede
31/05: Adelice S. Pereira - Casa Estrela Guia 

Pintou na área!
Está de volta nosso quadro que 

mostra os novos nomeados

Letícia Busin Facchin
Recepcionista - CRAS Centro
Nomeada em julho de 2014


