
   
A 2ª Semana Municipal da Paz, de 21 a 27 de setembro, buscou criar um momento de concentração social entre as pessoas e as instituições para 
a celebração da Paz, para a conscientização sobre a ‘Não Violência’ e para o desenvolvimento de relações interpessoais e interinstitucionais 
pacificadoras e restaurativas. Durante toda semana foram realizadas atividades artísticas, culturais, científicas, esportivas e ecumênicas, 
promovidas e em consonância com as 10 Redes de Pacificação Social existentes e em funcionamento no Município. Abaixo algumas imagens 
das comemorações realizadas em diferentes espaços da FAS.
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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)

 Atualização do Quadro de Servidores

Gerência

Altemir L. Giacomelli – Sede
Fernanda L. Benetti – Sede
Flavio Jeske – Sede
Marcia Smiderle – Sede
Mariana Caran – CRAS Oeste
Marlene Serafini – Casa Estrela-guia
Naura Teles – Casa Carlos Miguel
Solange Fabricio – Sede

SEMANA DA PAZ 2015

Nadia Duarte –  CREAS Sul

Adivinhe quem é?

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

fascomunicacao@caxias.rs.gov.br

Licença-prêmio gozo

Elaine Sartor – 17.10.2015 a 15.11.2015
Leticia Bisol – 01.10.2015 a 30.10.2015

  Na 2ª Semana da Paz, realizada em 
Caxias do Sul, o Conselho Tutelar 
Norte aderiu à campanha realizada 
pela Secretaria de Segurança Pública 
e a Guarda Municipal. 
Os funcionários vestiram a Camiseta 
“Eu pratico a Paz e VC?” e decoraram 
as dependências com desenhos 
pintados pelas crianças  do  Serviço 
de  Convivência Voluntários sem 
Fronteira, do bairro Vitória.

CRAS Oeste Arte no CRAS Sul
Abertura da Semana da Paz no bairro Reolon

Recepção da sede da FAS

No dia 25 de setembro, a tarde foi de integração no CRAS Norte. Os Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos Além do Horizonte, de idosos, do CRAS Norte e Santo Antônio, 
de crianças e adolescentes, passaram a tarde juntos trocando experiências e mostrando 
seus talentos, com base no respeito mútuo, dando ênfase ao convívio solidário.
Os participantes dos serviços tiveram a oportunidade de apreciar os talentos dos grupos, 
com a animação dos idosos e participação especial do gaiteiro Izaltino. Os adolescentes 
dançaram e interagiram com apresentações de Hip Hop e, para finalizar, o oficineiro de 
grafite, Andrigo, fez a arte com logo da semana da Paz na parede externa do CRAS.
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Aconteceu... 

01/10 – Luiza Mello – CRAS Leste
01/10 – Renata da Silva – Sede
01/10 – Rute Santin – CREAS
01/10 – Sharon Vieira – SCFV Aeroporto
02/10 – Valeria Odorico – Inclusão Social
04/10 – Eduardo dos Reis – Sede
07/10 – Greice Indicatti – Sede
09/10 – Fabiana Moschen – CREAS
10/10 – Maria de Fátima Zuffo – CRAS Centro
10/10 – Marilaine De Nardi – CRAS Leste
10/10 – Rafael Vieira – Sede
13/10 – Jucélia Hopperus – Casa Sol Nascente
13/10 – Simone Spido – Casa Estrela-guia
14/10 – Anderléia Rizzardi – Casa Carlos Miguel
14/10 – Carlos Heitor Carvalho – Sede
14/10 – Marco Aurelio Lopes – Sede
15/10 – Tereza Turella – Casa Sol Nascente
16/10 – Natalia Rodrigues – CRAS Norte
18/10 – Camila Arbugeri – Centro Pop Rua
18/10 – Maria Fernanda Caldasso – CREAS
19/10 – Jurema Adami – CRAS Norte
19/10 – Naura Teles – Casa Carlos Miguel
20/10 – Adriane Palhano – Casa Estrela-guia
25/10 – Maria Ivani Moraes – CRAS Centro
25/10 – Rosinei Cardoso – Sede
26/10 – Derli de Aguirre – Sol Nascente
26/10 – Patricia de Campos – CRAS Leste
27/10 – Marlene Serafini – Estrela-guia
29/10 – Nadia Colombo – Sede
31/10 – Claudia Marchioro – CRAS Leste

  A Fundação de Assistência Social (FAS), por meio da Diretoria de Recursos Humanos e Comissão Central 
de Avaliação do Estágio Probatório, promoveu no dia 3 de setembro, na sala 2 de treinamento do Centro 
Administrativo Municipal, um encontro com as chefias para falar sobre a avaliação do estágio probatório e 
partilhar experiências sobre o acompanhamento dos servidores de seu serviço. 
   A atividade contou com a participação do Setor de Desenvolvimento de RH, gerências dos CRAS e diretores 
da sede e Casa de Acolhimento Institucional. Na ocasião, cada participante fez uma breve apresentação 
e relatou situações cotidianas sobre o estágio probatório, bem como alternativas de resolver algumas 
situações.

Era a colega Daiane Rodrigues, 
da Recepção da Sede. 

Desta vez, ninguém acertou!

Aniversariantes

                     FAS REALIZA ENCONTRO SOBRE ESTÁGIO PROBATÓRIO

   A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio do Conselho Municipal do Idoso, promoveu no dia 22 de setembro 
um curso de capacitação para elaboração de projetos para as entidades da rede socioassistencial que 
atendem a população idosa. A atividade teve como objetivo orientar as entidades na realização de projetos, 
visando o edital do FUMDI (01/2015), lançado no dia 23. O Edital de Chamamento Público 01/2015 vai 
disponibilizar mais de R$ 1,2 milhão do Fundo Municipal do Idoso (FUMDI) às instituições que atendem 
pessoas idosas. Os recursos do FUMDI são provenientes de depósitos de pessoas físicas e jurídicas, que 
podem ser abatidas do Imposto de Renda. Até o último dia útil bancário é possível fazer o depósito e ajudar 
os idosos de Caxias do Sul. Basta acessar o site www.fmi.caxias.rs.gov.br, cadastrar-se, emitir o boleto e 
realizar o depósito.

Pintou na Área!

CONSELHO DO IDOSO PROMOVE CURSO PARA ENTIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

Marli Salete Rodrigues Hertz
Assistente Social no Centro Pop Rua

Nomeada em setembro de 2014

ATENÇÃO
* O Conselho Tutelar Sul está operando com os telefones 3901-1518 e  3216-5500. O número 
3901-1519 será desativado em breve. 

No dia 16 de setembro, a equipe do CREAS promoveu uma despedida para a Dra. Beatriz Rossa, advogada 
voluntária que prestava serviços à FAS desde 1999. Beatriz fez questão de escrever um texto de agradecimento, 
publicado abaixo. 

DESPEDIDA DA DOUTORA BEATRIZ

“Atuei como advogada voluntária na Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul por 16 anos e cinco meses dando 
assistência jurídica às famílias assistidas pela Fundação, especificamente nas Varas da Infância e Juventude, Varas de 
Família, como também na 6ª Vara do Fórum, para alterações de nome de adolescentes. Foi um trabalho exaustivo, com 
muita dedicação, amor e entrega pessoal, em que desenvolvemos até o momento mais de 500 processos, sempre com 
bons resultados, trazendo muitos benefícios para as famílias da FAS, especialmente ações de Alimentos de todos os tipos e 
ações de Guarda e Responsabilidade, investigação de paternidade e, com muita responsabilidade. Levamos o “bom nome 
da FAS” junto ao judiciário e comunidade, tanto que por isso, no dia da Mulher Caxiense, em 11 de maio de 2011, recebi a 
“Medalha Monumento Nacional ao Imigrante” das mãos do então prefeito José Ivo Sartori, destacando a figura humana 
e amiga desta cidadã, medalha esta que é a maior honraria concedida a uma cidadã caxiense, pelo trabalho expressivo, 
notória atuação e reconhecimento e contribuição no crescimento de nossa querida cidade.  

Advogada Beatriz M. Scalabrin Rossa -  OAB/RS 45.575  - Assistência Jurídica às famílias assistidas pela FAS,  
de abril de 1999 a setembro de 2015. 


