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Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em Outubro:

Exonerações:

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)  

Adivinhe quem é?

CONFIRA A RESPOSTA NA 
PRÓXIMA EDIÇÃO

InformaRH

 Conhecer
Notícias da Cegonha

Talvez você já tenha se per-
guntado a razão de os homens 
falarem “obrigado” e as mu-
lheres falarem “obrigada” ao 
desejarem expressar agradeci-
mento.  A explicação é simples.  
A expressão é uma simplifica-
ção ou abreviação de uma frase. 
O homem quer dizer que está 
obrigado com quem lhe pres-
tou o favor. E a mulher está obri-
gada. Obrigado ou obrigada a 
retribui o favor ou a gentileza.
Já que o assunto é va-
riação, vamos a outra. 
Bastante, quando for utilizado 
como adjetivo, será variável. Fala-
se, por exemplo, li bastantes livros.  
Quando, porém, for um advér-
bio, será invariável – como quan-
do digo que estou bastante feliz.

Flávio Jeske

Este espaço é de uso comum. 
Se você possui uma produção 
textual, como crônica, poesia 
e desejar compartilhar envie 
seu texto para o e-mail fas.co-
municacao@caxias.rs.gov.br.

  
  

A Fundação de Assistência Social ad-
quiriu no mês de setembro uma plata-
forma de transporte para cadeirantes 
em degraus, com investimento de R$ 
28.500,00.  A Garaventa Super-Trac é 
uma plataforma para todos os tipos de 
cadeiras de rodas. Foi projetada com a 
finalidade de fornecer acessibilidade em 
locais públicos e residenciais de maneira 
segura e confortável, sem a necessida-
de de realizar alterações nas escadas. O 
equipamento é operado de maneira sim-

plificada e por uma única pessoa, sem 
esforço físico, podendo transportar com 
segurança cadeiras de roda de crianças, 
adultos, motorizadas, esportivas e con-
vencionais. O equipamento ganhou até 
um apelido dos servidores da FAS, Trato-
rino.
 Para a Presidente da FAS, Maria 
de Lurdes Grison, garantir a acessibilida-
de é  um dever dos órgãos públicos. “Fi-
camos felizes quando cumprimos nossas 
obrigações. É um direito do cidadão, um 
ato de respeito às individualidades”, re-
vela.

Odimar Malacarne
Educador Social -CRAS Oeste
Nomeado em Junho de 2012.

Pintou na Área!

FAS adquire plataforma para cadeirantes

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Daniel Boz Motorista

Jucélia Simone Garcia da Silva Hopperus        
Márcia Helena Titton Rachele                          
Maria Angélica Ribeiro Santos                         
Maria Virgínia Ferraz Carvalho Pereira          
Solange Maria Terres Soares                            
Zilda Tomazzoni 

Sol Nascente
Permuta
Viva Rachel
CREAS
SEDE
SEDE

             Meninas a caminho!
 Nosso colega, Auro, 
do Cadastro Único vai ser pa-
pai de uma mocinha, com 
previsão para fim de março. 
 Já a colega 
Márcia, do OASF Ido-
so, aguarda ansiosa a 
chegada da  Manue-
la, prevista para início 
de fevereiro de 2013. 

Marien Regina Andreazza           Conselheira tutelar

Nomeações:
Loci Teresinha Almeida Prux Conselheira tutelar

Variações
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Oficializar

Marlês Andreazza
Diretora de Promoção da Cidadania 

Aconteceu...

02- Dia dos Finados
15-Proclamação da República
20-Dia Nacional da Consciência Negra

Agende-se

ACERTOU!!!

É o nosso colega do RH  
da sede administrativa 
Leonardo Poggere.

 Na terça-feira (09), aconteceu o 
lançamento do quinto volume do livro RE-
criar Textos, no auditório da 28ª Feira do 
Livro. Para Maria de Lurdes Grison, o lan-
çamento do REcriar Textos representa mais 
uma conquista da assistência social. “A Mos-
tra Literária é um projeto idealizado por 
educadora social da FAS e nos mostra que o 
objetivo da assistência social não é somente 
transferir benefícios, mas também contribuir 
para a formação cultural e pessoal”, destaca.
  São parceiros do projeto: As-
sociação Criança Feliz, Biblioteca Públi-

05 a 11/11  - Semana do Servidor - Diversas atrações  imperdíveis! Participe!
10/11 20h30min - Restaurante da CIC - Festa de Fim de Ano da FAS 2012 
24/11 13h30min - Teatro do SESI - 1ª Mostra de Talentos da FAS

 

 A  FAS recebeu no último 
dia 10 de outubro, 3.411 kits de li-
vros destinados às crianças, ado-
lescentes e jovens atendidos na 
rede socioassistencial do município.
 A doação dos kits, divididos 
em duas faixas etárias, infantil (06 a 12 
anos) e infanto-juvenil (12 a 18 anos), 

ca Municipal, SMED, Fundação Mar-
copolo e Instituto Leonardo Murialdo.

fazem parte do projeto Direito e Cidada-
nia, coordenado pela Editora Paulus. A 
entrega simbólica dos livros aconteceu 
no Centro Educativo Cruzeiro do Sol, 
com a presença da Presidente da FAS, 
Maria de Lurdes Grison e do Gerente da 
Livraria Paulus, Fabiano Cenci, durante 
festa em alusão ao Dia das Crianças.
 “O propósito desta parceria 
com a Paulus é trabalhar a assistência 
social no contexto sócio-educativo, não 
apenas na transferência de benefícios, 
capacitando nossos educadores sociais 
no incentivo à leitura e contribuindo 
na formação integral das nossas crian-
ças e adolescentes”, destaca a Presi-
dente da FAS, Maria de Lurdes Grison.

5º REcriar Textos é lançado na Feira do Livro

FAS e Livraria Paulus entregam kits de livros do projeto “Direito e Cidadania”

Parabéns a colega Márcia Chedid (Sol 
Nascente) que acertou em cheio. Ago-
ra é só aguardar o seu brinde!

02/11.: Gustavo Ruivo (CRAS Oeste)
03/11.: Suélen Taís Macedo (CRAS Norte)
03/11.: Andréia Grazziotin (Cadastro Único)
03/11.: Terezinha Andreazza (Conselho Tutelar)
04/11.: Débora dos Reis (CRAS Oeste)
05/11.: Cleonice Andrade (Conselho Tutelar)
06/11.: Valderes Leite (CRAS Centro)
08/11.: Zenilda Cruz (Centro Pop Rua)
10/11.: Denise Bueno (Albergue)
11/11.: Solange Fabrício (CRAS Centro)
12/11.: Suélen Cristina Bastian (Sede)
16/11.: Rosângela Alixandrino (Sol Nascente)
16/11.: Anito Lenzi (Sede)
16/11.: Maria Graziela Valim (Sede)
17/11.: Nilson Gauer (Estrela Guia)
18/11.: Márcia Smiderle (Sede)
18/11.: Silvana de Lima (CRAS Sul)
18/11.: Lorita Ribeiro (Sede)
20/11.: Neuro Piccoli (Sede)
21/11.: Viviane dos Santos Leal (CRAS Sul)
22/11.: Jovane Fochesatto (C.F Norte)
24/11.: Daiane de Jesus (Conselho Tutelar)
24/11.: Letícia Bisol (CRAS Oeste)
24/11.: Melisa Appio (OASF Idoso)
26/11.: Andria Thaisa Erthal (Sede)
27/11.: Márcia de Camargo (CRAS Norte)
29/11.: Cláudia Zarpelon (Sol Nascente)
30/11.: Paulo Moratelli (CREAS)

As comemorações alusivas ao 
Mês do Idoso  começaram no dia 
1º, com a palestra do Promotor e 
Secretário Adjunto da Secretaria 
Estadual de Direitos Humanos 
e Segurança, Miguel Velasquez 
e  finalizou com a campanha “Uso 
Responsável do Crédito Consignado“.  

Outubro: Mês do Idoso

O mês de outubro foi marcado por diver-
sas atividades em comemoração ao Mês do 
Idoso, incluindo seminário, palestras, cine-
ma e festa tématica dos anos 60.
    Nos dias 09 e 10 de outubro, foi a vez 
da palestra  “Modalidades de Atendimento 
ao Idoso”, destinado a todos os profissio-
nais  da rede de atendimento ao idoso tais 
como UBSs, CRAS, Promotorias de Justiça e 
rede privada de atendimento ao idoso, en-
tre outros.
Na ocasião, o Grupo Além do Horizonte, do 
CRAS Norte, apresentou o Serviço de Con-
vivência e  Fortalecimento de Vínculos para 
idosos. “Nesse dia os idosos puderam ex-
pressar para a comunidade a importância 
de participar de um grupo de convivência”, 
ressalta a assistente social do CRAS, Cláudia 
Gomes Mengatto. O “Além do Horizonte” é 
composto por 17 idosos e se reune quinze-
nalmente.

Idosos em pauta


