
Pintou na Área!

  Informa RH

Adivinhe quem é?

CONFIRA A RESPOSTA NA 
PRÓXIMA EDIÇÃO

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

      A colega Jucilene,  da Contabilidade, 
está radiante. No dia 10 de janeiro de 
2013, no Hospital do Círculo, nasceu 
Guilherme, com 46 cm e 3.309k, que veio 
completar a família ao lado da maninha 
Gabriele! 

Parabéns e que Deus abençoe!

A família aumentou ... 

Imposto de Renda

Conhecer

 
                              Chefias novas 
Ana Lúcia Vergani Debastiani - Lic., Contratos e Convênios 
Elisandra Soares Lisbôa - Administração RH 
Gilciane Cella - Contabilidade 
Eleni Raquel Silva Tsuruzono - Coord. Acessuas Trabalho - Pronatec 

                Exonerações 
Maria Angélica Ribeiro Santos
Vanessa Macedo dos Santos 

Daiane Carbonera 

                      Relotações 
Paulo H. Moratelli  e Francieli L. Ferreira- Adm. Centralizada
Eleni Raquel da Silva Tsuruzono - PRONATEC
Eveline Carla Bisol - Cadastro Único
Rosângela de Fátima Cardoso Alixandrino - Casa Viva Rachel 
Fabiana Débora Rockenback - Conselho Tutelar
Nadia Colombo - Unidade Financeira

Atualização do Quadro de Servidores da FAS 

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)  

Setor de Comunicação de cara nova

 Tendo em vista a demanda de 
tarefas e quadro de pessoal, mudanças 
estão sendo implementadas na FAS.  Uma 
delas é o desmembramento da RECRIA do 
Setor de Comunicação da FAS. 
 O colega Auro da Silva, do 
Cadastro Único, é o responsável pelo site 
RECRIA, bem como os logins de acesso e 
manutenção das páginas. A rede conta 

também  com a assessoria da Simone Dias, 
que passa a atuar junto à Coordenação do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, no ramal 753.  O e-mail da RECRIA 
continua sendo central@caxias.rs.gov.br.
O Setor de Comunicação por sua vez, 
continua no mesmo local, ramal 732, com 
a coordenação da colega Lucimara Lopes, 
servidora com formação em Jornalismo, que 
também estará dividindo suas atividades 
junto a Unidade de RH, parceira deste 
informativo. 
 Completam o setor  Michele 
dos Santos, estagiária de Jornalismo e 
Karine Conrado, estagiária de Publicidade 
e Propaganda. O e-mail para sugestões e 
envio de material é o fas.comunicacao@
caxias.rs.gov.br.

Silvana de Quadros da Silva de Lima
Assistente Social - CRAS Sul
Nomeada em agosto de 2012

Licença-prêmio compensada 

Rubia Diana Gomes- CREAS Pop Rua
Simone Spido - Sol Nascente

 O prazo para a entrega de sua
Declaração de Imposto de Renda Ano Base
2012 inicia em 1º de março e encerra em 30
de abril de 2013. A Unidade de Recursos
Humanos enviará o Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte, anexo ao 
contracheque do mês de fevereiro.
 O Comprovante de Despesas
Médicas do Plano de Saúde será
disponibilizado através do site
w w w . i p a m c a x i a s . c o m . b r ,
mediante matrícula e CPF do servidor.  
Lembramos a todos que uma cópia de 
sua declaração deverá ser entregue no 
RH da FAS, até o dia 31 de julho de 2013.



 O Prefeito Alceu Barbosa Velho recebeu 
na tarde desta quarta (06) a presidente do Conselho 
Municipal do Idoso, Viviane Tramontin e alguns 
membros titulares e suplentes do conselho. A presidente 
da FAS, também integrante do CMI, Marlês Andreazza, 
acompanhou a visita. O grupo entregou ao Prefeito 
a proposta da criação da Lei da Política Municipal do 
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Aconteceu... 

Prefeito recebe Conselho Municipal do Idoso

FAS promove encontro
 com presidentes de AMOBs

FAS reúne coordenadores dos programas e serviços da fundação
 No dia 1º aconteceu  a primeira 
reunião geral com os coordenadores dos 
programas e serviços da Fundação.  Os 
trabalhos iniciaram com as orientações 
administrativas às chefias, 
e o esclarecimento de 
dúvidas sobre as atuais 
ordens de serviço oriundas 
da administração direta. 
“Algumas mudanças 
serão necessárias em 
virtude da alta demanda 
de serviços, mas estamos 
trabalhando com todo 
empenho e planejamento”, enfatizou Marlês.  
Em seguida foi apresentado o consultor Luiz 
Fernando Barcellos da Silva, da Fernando 

Barcellos Consultoria e Assessoria, empresa 
responsável pelo reordenamento institucional 
da Fundação. 
 O projeto pretende desenvolver 

um planejamento 
estratégico e operacional, 
envolvendo os gestores e 
trabalhadores, delineando 
missão, visão e estratégias 
institucionais. O 
objetivo é  orientar a 
reformulação da sua 
estrutura administrativa, 
operacional, de gestão 

dos programas e serviços, observando o marco 
regulatório vigente para a política pública de 
assistência social e demais normas vigentes.

Agende-se

                   

ACERTOU!

Era nossa colega 
Solange,

do Cadastro Único!

Confira os colegas que 
ganharão brinde neste mês:

Melisa - Estrela-guia
Geneci - Conselho Tutelar
Vanderlei - Sede
Renata - Sede

  No dia 6 a FAS promoveu 
encontro com presidentes das 
Associações de Moradores de Bairro 
(AMOBs)  das regiões sul, oeste, norte 
e centro  atendidos pelos Centros de  
Referência da Assistência Social (CRAS).
As reuniões ocorreram no auditório do 
Centro Administrativo Municipal, sendo 
divididas por regiões, sendo sul e oeste 
pela manhã e norte e centro à tarde.
 O evento teve como objetivo apresentar 
e analisar as situações socioassistenciais 
de cada região, bem como o trabalho do 
CRAS. A iniciativa de promover o encontro 
surgiu em face do reordenamento 
institucional da FAS, oportunizando 
melhor avaliação e monitoramento dos 
serviços e programas ofertados.  

Aniversariantes de Março:
03/03: Ana Lúcia Debastiani  (Sede)
03/03: Ana Paula Flores (CREAS)
07/03: Eduarda de Oliveira (CE Laços da Amizade) 
08/03: Edilaine da Rosa (CRAS Centro) 
09/03: Bruna Boeira (CT) 
12/03: Michele Bolzan ( CRAS Centro)
11/03: Karina Dallo ( CRAS Sul)
13/03: Elisandra Lisbôa (Sede)
14/03: Guilherme da Costa (Sede) 
16/03: Marcos Antônio Abreu ( CT)
17/03: Eveline Bisol (Cadastro Único) 
17/03: Edione Mores (CRAS Leste)
18/03: Marlei Rizzotto (Sol Nascente)
19/03: Omenia Chini (CRAS Centro) 
20/03: Miriam Rauber (CRAS Leste)
24/03: Helena Vieira (CRAS Sul)
25/03: Fabiana Rockenback ( Conselho Tutelar)
25/03: Fabiola dos Santos (CRAS Sul)
26/03: Solange Soares (Cadastro Único) 
26/03: Paulo de Oliveira (CRAS Oeste) 
27/03: Sirlei de Meneghi  (CE Cruzeiro)
28/03: Dinarte Paz (AESC/ N. Sra da Paz )
30/03: Fernanda de Souza (Cadastro Único) 
31/03: Henriette Castro (Sede)08 - Dia da Mulher              31 - Páscoa

 Nesse momento gostaria 
de agradecer a todos os servidores e 
estagiários da FAS, que não mediram 
esforços no sentido de dar a sua 
contribuição para o bom andamento 
dos trabalhos nos diversos setores.
 Neste ano que se inicia, quero 
desejar a todos muita saúde e paz de 
espírito e na esperança de que possamos 
contar novamente com a colaboração de 
todos, para juntos fazermos um trabalho 
organizado e planejado, atendendo  
assim os inúmeros programas e 
projetos desenvolvidos pela FAS. Para 
isso precisamos desenvolver uma 
visão estratégia do macro e não do 
micro, oportunizando e valorizando 
o servidor que tanto tem contribuído 
para o engrandecimento da Assistência 
social no Município de Caxias do Sul.
Um forte abraço a todos.
 

Carlos Heitor Carvalho da Silva
Diretor Administrativo da FAS


