
Pintou na Área! Adivinhe quem é?

CONFIRA A RESPOSTA NA 
PRÓXIMA EDIÇÃO

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Luciane Frison - Assistente Social 
CREAS

Nomeada em: Maio/2012

  Informa RHNovos secretários são empossados no dia 1º

 Nesta tarde de primavera, mais 
parecendo um dia de inverno, estava 
envolvida com os afazeres domésticos, 
afinal eles haviam sido negligenciados na 
minha dupla jornada de trabalho, e hoje 
no primeiro dia das minhas férias, eu  não 
tinha como escapar deles outra vez. Porém 
um leve balançar de folhas da árvore, em 
frente a minha janela tirou-me a atenção  
das tarefas. Um casal de pombinhas rolas fez 
o seu ninho sobre a copa da palmeira.
           A partir daquele momento presenciei 
cenas que considero de extrema ternura 
e encantamento. O macho se aproximava 
da copa da palmeira com a pose de quem 
havia ganho uma competição, tamanho era 
seu orgulho. Olhava ao redor e penetrava 
nas folhinhas verdes, onde discretamente 
estava acomodada sua amada companheira. 
Colocava no seu bico algo que ele trazia no 
seu próprio bico e falava para ela palavras 
que obviamente eu não entendia, mas pela 
doçura do momento pareciam ser: “Você 
está bem, precisa de alguma coisa?” E saía...
          Passados alguns minutos, não mais do 
que dois ou três, ele retornava, para repetir 
todo o ritual: pousar na árvore, olhar ao 
redor, entregar a comida, conversar e sair. 
A fêmea sentada no ninho remexia-se toda  
vez que sentia-se desconfortável e aceitava 
prontamente o alimento que o companheiro 
lhe trazia. Durante horas a incansável 
pombinha providenciou o necessário para 
que a sua companheira pudesse chocar e 
manter aquecidos os ovinhos que daqui a 
alguns dias darão origem a seus filhinhos.
          Cenas de tamanha delicadeza nos 
emocionam e encantam, e quisera que os 
homens também conseguissem dedicar-se 
às suas companheiras um pouco mais, neste 
momento tão especial,  quando elas estão 
doando os seus corpos e as suas vidas  às 
suas famílias. Quem sabe assim, teríamos 
filhos melhores, famílias melhores, cidades 
melhores, mundos melhores...
         E os meus  afazeres domésticos... eles 
ficaram para os outros dias das férias...

Marlei T. Adamatti Rizzotto
Sol Nascente

Sábia natureza

Nova Direção
Marlês Stela Sebben Andreazza - Presidente 
Carlos Heitor Carvalho da Silva - Diretor Administrativo
Alda Lundgren - Diretora de Promoção da Cidadania
Inez Camargo Soso - Diretora da Infância e Juventude

 Atualização do Quadro de Servidores da FAS 
Exonerações

Maria Angélica Ribeiro Santos
Educadora Social

Ana Paula Pereira Flores - CREAS
Nilo Domingos Pelicioli - Albergue
Rubia Diana Gomes - Centro Pop Rua

Relotações
Aposentadoria

Ivone Maria Webber Conte
Educadora Social

Chefias novas
Fernanda Legnaghi

Cood. Apoio à Gestão

Elisandra Soares Lisbôa - Sede

 Em solenidade realizada 
no dia 1º de janeiro, no Centro 
Administrativo Municipal, 
ocorreu a transmissão de 
posse do cargo 
de Prefeito 
Municipal de 
Caxias do Sul e 
s e c r e t a r i a d o .
Na ocasião, 
o prefeito 
eleito, Alceu 
Barbosa Velho, deu posse 
aos novos secretários 
municipais e aos titulares 
da administração indireta. 
 

     Na  FAS,  a   equipe de 
Direção atual  é composta 
pela Presidente Marlês 
Stela Sebben Andreazza, 

na Diretoria 
A d m i n i s t rat i va , 
Carlos Heitor 
Carvalho da Silva, 
na Diretoria 
da Infância e 
Juventude, Inez 
Camargo Soso e 

na Diretoria de Promoção 
da Cidadania,  Alda 
Lundgren.  Miriam Nora é 
assessora técnica da Direção.

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em Fevereiro

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)  



 

 

O CREAS também participou em 
novembro do evento “16 dias de 
ativismo pelo fim da violência contra 
a mulher” promovendo diversas 
atividades.  Nos dias 28 de novembro 
e 05 de dezembro aconteceu o 
“Dia da Beleza”, com a maquiadora 
Andrea Macagnan, com dicas de 
maquilagem.
No dia 04 de dezembro foi a vez 
da palestra “Cuidar do Ser” com 
a psicóloga e terapeuta holística. 
Rosemari Johan, para mulheres 
atendidas no CREAS e também nos 
CRAS. Já no dia 10 de dezembro, 
Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, foi exibido  o filme “Acorda 
Raimundo”, com reflexão sobre 
gênero. 

Aconteceu... especial novembro

 No dia 24, a criançada e adolescentes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – Centros educativos, Mosaico Centro Dia e Centro de 
Formação para Cidadania Região Norte, “invadiram” o palco do SESI e o resultado 
foi muita dança, teatro e música.  Momentos inesquecíveis!

1ª Mostra de Talentos da FAS

Celebração de Natal na sede

CREAS nos 16 dias de ativismo

 Dia 16 - Momentos de confraternização com a presença do Frei Jaime Bettega.

 Dia 20 - Confraternização e 
encerramento das atividades do 
Centro de Formação Profissional 
Região Norte com direito a vídeo 
com os melhores momentos do 

ano e discurso dos adolescentes. 

Centro de Formação para Cidadania - Região Norte

 Confira a atual fachada do Centro, grafitada em setembro.



   Conhecer
 

 Uma princesinha está a caminho,  para 
a alegria da família da Letícia Nascimento, da 
Contabilidade.  Mamãe, papai e o maninho Bruno 
aguardam a chegada de Larissa, prevista para 
maio. Deus abençoe grandemente esta família!

Notícias da cegonha!

 Nossa colega Marlova, dos Estudos 
Sociais, e sua filhinha Caroline, em viagem 
à Disney em Orlando, em  fevereiro de 
2012. “A Carol adorou o passeio, gostou 
de todas as atrações, principalmente o 
Sea World, com a orca Shamu”, destaca.

Viagem à Terra dos Personagens

No dia 17 aconteceu  o lançamento do 
vídeo institucional do Programa Primeira 
Infância Melhor (PIM): “Há 7 anos 
construindo uma Infância Melhor para 
Caxias do Sul”, no auditório do Centro 
A d m i n i s t ra t i v o 
M u n i c i p a l . 
O vídeo destaca 
o trabalho 
realizado desde 
sua implantação, 
mostra o 
c r e s c i m e n t o 
qualitativo das 
ações junto às 
famílias, traz 
relatos de uma 
família e de uma gestante adolescente 
atendida pelo “Bebê tem hora certa”. 
Destaca também um dos pilares do 
programa, a intersetorialidade, através de 
relatos de profissionais da rede de serviços 
do município, como da coordenadora 

21 de dezembro - Jantar comemorativo 
ao 10 anos de Trabalho 10, no salão dos 
Capuchinhos. O evento contou com a 
participação de mais de 800 pessoas.

Trabalho 10 – Dez anos do CRAS Oeste, Berenice Pazini e da 
professora do primeiro ano da E.M.E.F. 
Machado de Assis, Paula Karine de 
Souza. Traz também o depoimento 
de duas visitadoras que atendem 

famílias e gestantes 
e do ex-prefeito 
José Ivo Sartori.
No ano de 2012 
o PIM completou 
sete anos de 
atuação e, desde 
então, atendeu 
3.904 famílias, 
865 gestantes e 
4.426 crianças 
de zero a seis 

anos em 71 comunidades.
O programa é coordenado pela 
Secretaria Municipal da Educação em 
parceria com a Secretaria Municipal da 
Saúde e a Fundação de Assistência Social.

Aconteceu...  dezembro

 No dia 12 de dezembro acon-
teceu o encerramento das atividades de 
2012 no CRAS Norte, em clima de muita 
alegria. Estavam presentes a presidência 
e direção, além de parte da equipe do 
Apoio à Gestão, Comunicação, equipe 
do CRAS Norte e usuários dos grupos de 
convivência. 
 A psicóloga do CRAS, Ana Maria 
Pincolini, iniciou o evento com uma di-
nâmica de apresentação, descontraindo 
todos os presentes. Após foi apresentada 
uma esquete teatral encenada pela pró-

CRAS Norte promove “Encerramento de atividades do ano”

pria equipe do CRAS, que falava sobre as 
mudanças ocorridas no Sistema Único de 
Assitência Social e que alteram a forma 
de atendimento nos CRAS, priorizando o 
atendimento coletivo às famílias e na for-
mação de grupos. Os presentes puderam 
falar de suas experiências e as mudanças 
foram avaliadas de forma positiva. 
 O CRAS Norte possui os grupos 
de Programa de Atendimento Integral à 
Família (PAIF) -  Programa Bolsa Família I,  
II e  III,  PAIF Planejar para Superar, PAIF 
Estratégias de Vida, PAIF de Pais, PAIF 

com Transferência de Renda, Manuten-
ção, Grupo Semanal de acolhida de fa-
mílias não referenciadas, Grupo Semanal 
de acolhida de famílias já referenciadas, 
Oficinas com famílias, Palestras e Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vín-
culos para idosos – Grupo Além do Hori-
zonte.
Após os convidados participaram de con-
fraternização com coquetel. O evento 
contou com público de mais de 100 pes-
soas.

PIM lança vídeo institucional



Aniversariantes de Fevereiro:

 
FAS.Oficializar

ACERTOU!!!
 

Era nossa colega Maira, do RH. 

Datas comemorativas de  Fevereiro:

01/02: Debora Santini (Centros Educativos)
01/02: Jaqueline Barreti (OASF Idoso)
01/02: Gabriel S. Borges (Sede)
02/02: Alessandro dos Santos (CT)
04/02: Erlice Wieczorec (Cras Sul)
02/02: Ben Hur S.da Silva (Cadastro Único)  
04/02: Andressa X. da Rosa ( C.E. Planalto) 
06/02: Leslie C. Gil Lorandi (Sol Nascente) 
07/02: Jeferson I. Aires (CRAS Centro)
10/02: Lilian F. de Andrade (Sol Nascente)
11/02: Flavia Furtado (Centros Educativos)
12/02: Patricia Fachinelli Zanol (Albergue) 
16/02: Carla Adriane D. Slongo (CRAS Sul)   
17/02: Suzete R. da Silva Padia (Albergue) 
17/02: Maysa Stedile (Centros Educativos)
20/02: Patricia J. Guerra (CRAS Centro)
20/02: Marivane Bossa (Casa S. Francisco)
23/02: Nilo Domingos Pelicioli (Albergue) 
24/02: Luana Zulian Golin (CRAS Leste)
26/02: Cleusa de Fátima O. da Silva (CT)

12 -  Carnaval                              14 - Amizade
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 Confira a turma que receberá brinde!
Claudia D. - Sol Nescente
Denise - Albergue
Geneci - Conselho Tutelar
Grasiela - Sol Nescente
Jucilene - Contabilidade
Marta - CREAS
Renata - CRAS Centro
Regina - Estudos Sociais

 Sabemos, também, que as desigualdades 
e a pobreza se expressam de forma distinta nos 
territórios. Os graus de vulnerabilidades e riscos 
que afetam cidadãos e grupos estão relacionados 
diretamente com a  proporção de pobreza e 
desigualdades. Entretanto, esses elementos têm 
caráter multidimensional, não sendo somente 
competência da Política de Assistência Social. 
Ainda assim, a assistência social exerce um 
papel fundamental no enfrentamento destas 
questões, que merecem especial investimento.
  Reconhecer a existência dessa diversidade 
de fatores é essencial para que se garanta 
igualmente uma multiplicidade de ações, a serem 
reveladas pelas situações apresentadas pelos 
usuários da assistência social, garantindo dessa 
forma a proteção social. Neste sentido, a proteção 
social se realiza por meio de diferentes serviços, 
programas, projetos e benefícios especifícos 
para cada situação de vulnerabilidade e risco 
identificadas. Com fé, trabalho e a união 
de todos venceremos os obstáculos e assim 
atingiremos os objetivos da Assistência Social.

 Um novo recomeço, consciente do que 
temos a fazer, com a certeza de que nesta nova 
etapa não estaremos sozinhos. Contamos com 
os servidores da FAS, com os Conselhos, com 
as entidades parceiras, com os comunitaristas 
e sociedade civil em geral. Juntos buscaremos 
alternativas para minimizar a pobreza, a 
desigualdade, a vulnerabilidade e o risco social.
  Temos consciência de que as 
vulnerabilidades e o riscos são situações que 
decorrem de  inúmeros fatores, como a perda 
ou fragilidade de vínculos de afetividade; 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de 
vida; identidades estigmatizadas em termos 
étnico, cultural e sexual; desvantagem 
pessoal resultante de deficiências; 
exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais 
políticas    públicas    e     uso     de    substâncias 
psicoativas.  As   diferentes  formas   de 
violência advinda do núcleo familiar, grupos 
e indivíduos, inserção precária ou inexistente 
no mercado formal e informal de trabalho, 
estratégias e alternativas diferenciadas de 
sobreviência também são elementos que 
podem representar risco pessoal e social. Marlês Stela Sebben  Andreazza 

Presidente da FAS

Fundação de Assistência Social  -  Gestão 2013/2016


