
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)

Conhecer

Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada em Junho:

Nomeações

ADIVINHE QUEM É?

CONFIRA A RESPOSTA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO

Pintou na área.Pintou na área.Pintou na área.Pintou na área.Pintou na área...........

InformaRH

          Setor de Administração de RH

Sandra Regina Christ - educadora social
Ingrid Stake Dambroz - recepcionista
Stéphanie Oliva Marcon - psicóloga

Lotadas no CREAS CENTRO de janeiro a abril

Odimar Malacarne                           Educador Social                                   CRAS Oeste
Iara Maria Fortes da Rosa                Recepcionista                                      CRAS Leste
Anderleia Rita Pasquali                     Recepcionista                                       Sede

Carla Cappelatti da Silva                                                                       Sol Nascente
Eleni Raquel da Silva Tsuruzono                                                                 Cedida
Helena Luci Facchi                                                                                      CRAS Sul
Maria Gradis de Barros Coelho                                                                Cedida
Naura Luiza Teles                                                                                      Viva Rachel
Neusa Gorete Borges Costa                                                                      Cartório

A colega Sharon Vieira,
educadora social do
Centro Educativo
Aeroporto,  formou-se em
História, pela UCS, no dia
13 de abril de 2012. A
formatura aconteceu no
Teatro São Carlos e teve
um significado especial:
 "Pra mim é uma grande
conquista, pois a
graduação foi uma longa

caminhada de ricas vivências que me
permitiram ver o mundo com um olhar
diferenciado e com o qual me permito intervir
na realidade em que vivemos". Parabéns pela
vitória!

Lembramos a todos os servidores
detentores de cargos efetivos, cargos em
comissão ou agentes políticos que devem
entregar sua Declaração de Imposto de
Renda, em cumprimento  à Lei Federal  8.429/
92, no RH da FAS, até 31 de julho .

O servidor pode optar por preencher
a Declaração de Bens e Rendas, conforme
modelo anexo da Ordem de Serviço nº 01/
2010, disponível no RH, ou entregar cópia da
Declaração de Imposto de Renda
encaminhada à Receita Federal.  Deverá
ainda,  declarar se exerce ou exerceu nos
últimos dois anos,  cargos de direção em
órgãos colegiados, tanto no setor público
como no privado.

Estas declarações farão parte da
documentação dos servidores, sujeitas à
auditorias do Tribunal de Contas do Estado.

Licença Prêmio

A FAS inicia a contar do mês de julho, o
pagamento da Licença Prêmio referente ao
3º qüinqüênio de trabalho ininterrupto
prestado ao município de Caxias do Sul. O s
servidores que já adquiriram esse direito
podem encaminhar seu pedido junto ao
Setor de Protocolo da FAS.

Os critérios e prioridades para
concessão da Licença estão regulamentados
no Decreto nº  15.692, de 04 de abril de 2012 e
Ordem de Serviço nº 02/12, desta Fundação.

Entrega da Declaração de Bens e Rendas
até o dia 31 de julho

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI
O PETI, é um programa desenvolvido
pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) em
parceria com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
A Constituição Federal, o
Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e as
c o n v e n ç õ e s
internacionais ratificadas
pelo Brasi l  proíbem o
trabalho de crianças e
adolescentes até 14
anos, estabelecendo 16
anos como idade
mínima para ingressar no mercado de
trabalho, exceto na condição de
aprendiz aos 14 anos.

Neste contexto, o município de
Caxias do Sul aderiu ao PETI em
novembro de 2000 com  o objetivo
principal de buscar, prevenir e eliminar
o trabalho infantil, possibilitando às
crianças e adolescentes de até 16 anos
a ampliação do universo cultural e o
desenvolvimento de potencialidades
com vistas à melhoria do desempenho
escolar e sua inserção social e tendo
como principais referências o núcleo
familiar, a escola e a comunidade.

Para fortalecer o programa foi
criada a COMPETI - Comissão de
Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil, composta por representantes

da FAS, COMDICA, FÓRUM DCA, Conselhos
Tutelares, 4ª CRE , SMED, CMAS, MTE e Centro
Regional da Saúde do Trabalhador, que se
reune-se mensalmente, com o caráter

consultivo e proposit ivo
contribuindo para a
implantação do Programa.

Em Caxias do Sul, o
trabalho infanti l dá-se
principalmente no comércio:
em lojas, restaurantes, oficinas
mecânicas, entre outros; na
agricultura , no plantio e
colheita; e por fim o trabalho
doméstico:  atividades

realizadas em residências, onde cumprem
tarefas de adultos, tais como arrumar toda a
casa, cuidar de outras crianças, cozinhar, lavar,
passar, cotidianamente. Este é o tipo de
trabalho mais dicíf i l  de detectar,
identif icando-se apenas através de
denúncias de terceiros. O trabalho precoce
de crianças interfere diretamente em seu
desenvolvimento bio-psico-social,
ocasionando prejuizos à saúde fís ica e
psicológica, e à aprendizagem.

Em alusão ao Dia Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil,
12 de Junho de 2012, a COMPETI estará
promovendo evento com apresentações
artíst icas realizadas pelas crianças e
adolescentes atendidos nas entidades.
Mais informações no “Agende-se”.



Aconteceu...
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Agende-se

Datas Comemorativas de Junho:

A resposta é ...

  Oficializar

Aniversariantes de Junho:

01-Dia dos Solteiros   12 - Dia dos Namorados
07 - Corpus Christi    24 - Dia de São João

Miriam Nora
Diretora da Infância e da Juventude

Violência infanto-juvenil é tema de
seminário

O evento promovido pela
Secretaria Municipal da  Saúde, por meio
do APOIAR, aconteceu nos dias 15, 16 e 17
de maio com palestras e oficinas
educativas.

As palestrantes da abertura  foram
a psicóloga Clarice Leal e a pedagoga
Cléo Lima. Clarice focou na motivação
pessoal, enfatizando a resiliência e o bom
humor nas relações. A pedagoga Cléo
Lima comparti lhou suas vivências na
Secretaria da Saúde do município do Rio
de Janeiro por meio de  “oficinas de
brincação” no Complexo do Alemão em
plena atividade de ocupação militar, em
novembro de 2011.

O  objetivo das atividades era
conscientizar a sociedade para o
enfrentamento da violência sexual
infanto-juvenil, sensibilizar e capacitar os
profissionais da saúde, educação,
assistência social e demais órgãos da rede
de proteção da criança e do adolescente
do município.

12 de junho - terça-feira,  às 14h no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho -
Apresentações culturais alusivas ao Dia Mundial e Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil. O evento não é aberto ao público em geral,  em virtude do espaço limitado.

28 de junho - quinta-feira,  às 8h30min no Auditório do Centro Administrativo Municipal -
Solenidade de entrega da obra "Ler e Escrever para Tecer a Rede" às entidades que
integram a Rede RECRIA.

Instituto Filhos promove Semana da
Adoção

Nos dias 22, 24 e 25 de maio,  o
Instituto Filhos promoveu a Semana da
Adoção com diversas atividades alusivas
ao dia 25 de maio, Dia Nacional da
Adoção. O evento iniciou no dia 22  com
sessão de cinema “Um sonho possível”.
No dia 24 aconteceu a I Jornada de
Estudos e Debates sobre a Adoção, com
a participação da Diretora de Infância e
Juventude da FAS, Miriam Nora,
palestrando sobre o tema “Funcionalidade
das Instituições de Acolhimento”.

Na ocasião também foram
abordados os temas  “Promotoria Pública
nos processos de adoção”, com a
promotora Adriana  Diesel e “Dinâmica do
Assistente Social Judiciária nos casos de
adoção” com a assistente social  Maria
do Carmo Relosi.

Capacitação “O CRAS que queremos”

No dia 31 de maio aconteceu a
capacitação “O CRAS que queremos”, no
auditório do NEPS, na Secretaria da
Municipal.

O encontro teve como objetivo
planejar e uniformizar procedimentos,
estabelecendo novas perspectivas sobre
o trabalho desenvolvido pelos cinco
Centros de Referência da Assistência Social
de acordo com a normatização e
tipificação do Sistema Único de Assistência
Social.

Nosso
colega,

motorista
 Daniel Boz.

01/06.: Maria de Lurdes Grison (Sede)
02/06.: Marcia Fontoura (Estrela-Guia)
02/06.: Sabrina Camargo (Conselho Tutelar)
06/06.: Lucimara Lopes (Sede)
08/06.: Edima Dagostini (CRAS Leste)
08/06.: Rafaela Silveira (Centros Educativos)
09/06.: Marinês Oss (Sede)
09/06.: Queli Cristina Borba (Albergue)
11/06.: Luiza Teixeira (Sol Nascente)
11/06.: Dangelo Müller (Sede)
11/06.: Nilva Paniz (Cadastro Único)
12/06.: Patricia Santos (Sede)
12/06.: Monica Castilhos (C.F. Vila Lobos)
13/06.: Genecy P. de Abreu (Cons. Tutelar)
13/06.: Ana Lucia e Silva (CRAS Sul)
14/06.: Fabiana Bresolin (CE Cruzeiro do Sol)
19/06.: Ana Cristina Andrade (SCAN)
19/06.: Lucia Chiapinotto (Sol Nascente)
19/06.: Suzana Cecconello (Sol Nascente)
22/06.: Flávio Jeske (Sede)
23/06.: Indiamara Lima (Conselho Tutelar)
24/06.: Franciele Predebon (Sol Nascente)
25/06.: Jéssica Machado (LEFAN)
26/06.: Marta Herpich (CREAS)
27/06.: Maria Aparecida Bernardi (Viva Rachel)
27/06.: Jenifer Souza Silva (CRAS Oeste)
28/06.: Oscar Marchesi (Cedido)
30/06.: Cristiane Ferreira (Brasil)
30/06.: Mariana Zanrosso Caran (Sol Nascente)

  V Seminário “Fazendo Arte-Educação

O prefeito
José Ivo Sartori
abriu, nesta sexta-
feira (11), o V
Seminário Recria
Fazendo Arte-
E d u c a ç ã o ,
organizado pela
Rede de Atenção à
Criança e ao Adolescente de Caxias do
Sul (RECRIA), por meio do Projeto Recria
Fazendo Arte-Educação desenvolvido
pelo Centro Técnico Social Murialdo. O
evento tem como objetivo capacitar os
educadores que trabalham nas entidades
da rede na implantação de oficinas de
teatro, dança e congêneres, coral e
música instrumental.

Na ocasião, a professora
universitária, consultorista, designer
instrucional em projetos de arte, educação
e cultura e editora chefe da revista Digital
Arte, Jurema Sampaio, palestrou sobre a
sua percepção sobre a Arte-Educação e
falou das experiências no assunto.

Mutirão de Acolhimento Institucional
Todas as crianças e adolescentes acolhidos

institucionalmente deverão ter sua situação a cada
seis meses avaliada, segundo determina a Lei 12.010/
09, bem como  o CNJ-Conselho Nacional de Justiça.

O acolhimento institucional, segundo o 
ECA, é uma medida provisória e excepcional, utili-
zável como forma de transição para colocação em
família substituta, não implicando privação de liber-
dade. Caxias do Sul, atualmente,  tem cerca de143
crianças e adolescentes acolhidos em seis casas que
desenvolvem serviço de acolhimento institucional.

Em ação conjunta entre Juizado da Infância
e Juventude, Ministério Público, FAS, através da Di-
reção da Infância e Juventude, Coordenação e Equi-
pes Técnicas dos serviços de acolhimento
institucional,  Apoio à Gestão da FAS e entidades par-
ceiras ocorre, de 28 de maio a 02 de junho, o Mutirão
de Acolhimento Institucional. Tem por objetivo ava-
liar a situação processual de cada criança e adoles-
cente, buscando vislumbrar possibilidades para que
a provisoriedade e excepcionalidade sejam cumpri-
das.

Não se  trata de tarefa fácil, visto que os
envolvidos transitam na faixa etária de 0 a 18 anos e
quanto mais avança a idade mais difícil torna-se vi-
ável a adoção tardia. Debruçar-se sobre a vida de
cada criança e adolescente não é tarefa apenas
das equipes deste serviço, ou da família, e sim de
todo o Sistema de Garantia de Direitos e da rede.

Percebe-se e avalia-se que temos muito a 
avançar, pois há falhas nesta rede, tão complexa é
a situação de cada envolvido, porém, são vidas in-
defesas que necessitam de proteção integral e não
podemos falhar.

O Poder Público e a sociedade civil devem
debruçar-se ainda mais sobre as políticas de prote-
ção à infância. Muito está se fazendo, porém, ga-
rantir a convivência familiar e comunitária a crian-
ças e adolescentes é o desafio que deve constar na
nossa agenda diária, pois estaremos investindo no
presente e no futuro de nossa comunidade.


