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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

Licença-prêmio  Março

Bolsa Família atende 5,5% da população local 

  

Elisandra Soares Lisboa - Sede
Gabriel Lara de Lima - Sede

Mara Cristina Lenzi - Casa Estrela Guia
Maria Angelina Bett Webber - Casa Estrela Guia
Maria do Carmo Cerbaro Mezzomo - CRAS Sul

Marlei Fátima Pozzer Gaviraghi - Sede
Ricardo Vandreo Betto - Sede

   Em torno de 5,5% da população caxiense é beneficiada, atualmente, pelo 
Bolsa Família, programa de distribuição de renda do governo federal. O índice 
corresponde a cerca de 26 mil pessoas sobre o total de 470 mil habitantes, 
considerando-se a mais recente estimativa do IBGE, de 2014. O montante 
recebeu a distribuição média mensal de R$ 40,15 por pessoa (R$ 136,54 por 
família) ao longo do ano passado. No acumulado de 2014, o público local foi 
contemplado pelo programa com R$ 12.529.512,00, configurando um repasse 
médio de R$ 1.044.126,00 por mês pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS).
    Os cálculos levam em conta a média das últimas contabilizações referenciais 
de titulares do benefício e dependentes disponíveis no Cadastro Único 
(instrumento de registro de famílias de baixa renda interessadas em participar 
de programas sociais), gerido no município pela Fundação de Assistência Social 
(FAS). O total de indivíduos é atualizado a cada três meses. Em outubro do ano 
passado, data da verificação mais recente, 26.085 pessoas (5,5% da população) 
se enquadraram nessas condições. A folha de janeiro de 2015, por sua vez, 
prevê a contemplação de 7.562 famílias. Se considerada a média local de 3,4 
pessoas por família beneficiada (a nacional é de 3,6), a estimativa é de 25.710 
contemplados diretos (5,47% da população) neste mês.

UNIVERSO DE BENEFICIÁRIOS 

Famílias pobres ou extremamente 
pobres: 8.700 (censo 2010)

Cadastros atualizados: 7.482 

Cadastros a atualizar: 1.625 

Total de famílias cadastradas: 9.107

Famílias contempladas: 7.562 
(jan/2015) Matéria veiculada em 19.01.2015, na Folha de Caxias. Foto e texto: Ariel Rossi Griffante.

   No Cadastro Único da FAS há 7.482 famílias com dados atualizados no período exigido 
de dois anos (outubro de 2012 a outubro de 2014) e mais 1.625 que deveriam fazer a 
atualização até sexta, dia 16, somando 9.107 beneficiários ativos até a semana passada.
Diminuindo desse total as 7.562 famílias integrantes da folha de janeiro, restam 1.545 
(5.253 pessoas, ao se aplicar a média de 3,4 indivíduos por unidade familiar) fora do 
programa. “Tem gente que fez o cadastro em junho e ainda não foi contemplada”, diz 
o coordenador técnico do Cadastro Único em Caxias, Ben Hur Sozo da Silva. De acordo 
com ele, a justificativa do ministério é a necessidade de distribuição dos recursos 
priorizando municípios com número de beneficiários ainda distante de seu teto. Em 
todo o país 14 milhões de famílias recebem do Bolsa Família, alcançando 50 milhões de 
pessoas – um quarto dos 204 milhões de brasileiros.
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Aconteceu... 

Essa foto estava fácil. Era 
nosso colega Rafael, da 
Diretoria de Serviços.

Oficializar

  O Prefeito Alceu Barbosa Velho e os freis 
Jaime Bettega e José Lagni, da Legião 
Franciscana de Assistência aos Necessitados 
(LEFAN), firmaram no dia 05 de fevereiro, a 
parceria para a implementação do Programa 
Mundo do Trabalho, sucessor do Trabalho 10.   
O Programa vai oportunizar à comunidade 
caxiense o acesso gratuito a 31 cursos de 
formação específica, disponibilizados nesta 
primeira etapa. A solenidade ocorreu no 
Salão Nobre do Centro Administrativo.
   Conforme o Prefeito Alceu Barbosa Velho, 
as parcerias são fundamentais para os 
atendimentos na área social. “Não se pode 
deixar as pessoas sempre na dependência. É 
necessário ensiná-las a pescar, e não apenas dar o peixe. Do Trabalho 10 para o Mundo do Trabalho tivemos um 
avanço de oito para 31 cursos, mas o Poder Público, sozinho, não consegue fazer tudo. É a solidariedade que nos 
ajuda a fazer crescer a cidade. O Mundo do Trabalho sem Fé não andaria”, salientou.
   Confira os cursos oferecidos no Mundo do Trabalho
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cabeleireiro, Auxiliar de Inspetor e Analista de Qualidade, Biscuit, Biscuit 
Avançado, Bordado Ponto Cruz, Camareira, Depilação, Desenvolvimento de Liderança, Designer de Sobrancelhas, 
Eletricidade Básica, Francês, Francês Nivel II, Informática Básica, Inglês, Inglês Nível II, Italiano, Italiano Nível II, 
LID e Metrologia, Liderança, Logística, Manicure e Pedicure, Micropintura, Maquiagem, Operador de Injetora, 
Patchaplique, Pintura em Tecido, Pintura e Textura Predial, Portaria e Recepção, Práticas em Vendas, Tortas, 
Doces e Salgados  

 Parceria entre Prefeitura e LEFAN quadruplica oferta de cursos profissionalizantes 
gratuitos aos caxienses

   A Fundação de Assistência Social, por meio da 
Diretoria de Recursos Humanos, reuniu na no 
dia 9 de fevereiro, na sala de reuniões da sede 
administrativa, os 25 servidores nomeados em 
virtude da aprovação em concurso público, 
conforme Edital de Nomeação nº 04/2015. 
Estas nomeações visam preencher as vagas de 
servidores que se aposentaram ou se exoneraram 
em 2014.
  A equipe da Diretoria de Recursos Humanos 
prestou orientações da próxima etapa para 
o ingresso no serviço público municipal, que 
compreende avaliação psicológica e inspeção 
médica, bem como a reunião geral de integração 
de servidores, a ser realizada na Prefeitura. Foram 
nomeados cinco assistentes sociais, seis agentes administrativos, seis educadores sociais, três psicólogos, 
um motorista, três recepcionistas e um técnico em contabilidade.
    

  FAS nomeia 25 servidores

Confira quem acertou:
Graziela, Daniela, Terezinha, Gilciane, Marcela, 
Maira, Letícia Nascimento, Marcia Smiderle, 
Letícia Simon e Renata Viana da Sede 
administrativa da FAS. 
Auro  e   Eveline, do Cadastro Único;
Marcia Chedid, da Casa Viva Rachel e Sandra 
Anderle, do CRAS Sul.

03/03: Ana Lúcia Vergani Debastiani - Sede
08/03: Bárbara Schinato - CREAS
11/03: Karina Dallo - Cadastro Único
13/03: Elisandra Soares Lisboa - Sede
17/03: Eveline Carla Bisol - Cadastro Único
17/03: Edione Salete Mores - CRAS Leste
17/03: Christian Pereira da Silva - Sede
18/03: Marlei Terezinha Adamatti Rizzotto - CT Sul
20/03: Miriam B. Rauber - Casa Sol Nascente
22/03: Natália Martini - Estrela Guia
23/03: Mariana dos Santos Alves - CRAS Norte
24/03: Helena Beatriz Vieira - Sede
25/03: Rosane Formolo da Silva - CT Sul
25/03: Fabiana D. Rockenback - CREAS Pop Rua
26/03: Paulo R. Alves de Oliveira - Sede
27/03: Sirlei R. de Meneghi - SCFV Cruzeiro do Sol
31/03: Henriette R. G. Castro - PRONATEC

   A Casa de Acolhimento Sol Nascente 
realizou no dia 21 de fevereiro  de 2015 uma  
grande festa   para comemorar  os 15 anos de 
Karina e Milene. 
   A alegria  das aniversariantes ficará 
guardada no coração dos convidados que 
carinhosamente abraçaram as  adolescentes 
e encantaram-se  com a alegria e felicidade 
das mesmas. 
   A magia vivenciada  pelas adolescentes  
evidenciou  que é possível sonhar e realizar, 
acreditar que tudo é possível, independente 
das circunstancias, possibilitando  registrar  
em suas vidas  momentos inesquecíveis.  
   Agradecemos a Casa Sol Nascente pela 
dedicação na organização do evento, bem 
como a  todos os colaboradores que  não 
mediram esforços para o exito  da festa.
Parabéns, Karina! Parabéns, Milene!
  Continuem sonhando e concretizando, 
pois a felicidade é um direito que pertence 
a vocês.

Inez Soso - Diretora de Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade

* Confira mais fotos da festa no próximo 
informativo.

Momentos inesquecíveis na Festa de 15 anos 
de Karina  e Milene


