
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 Setembro
                                             Nome do Servidor              Quinquênio                Mês de pagamento       Lotação

 Vera Regina Pozzer                                17/02/2006  a 16/02/2011                  Setembro                           SOL NASCENTE

 Dirceu Almeida Vieira                         12/07/2006 a 11/07/2011                    Setembro                             ALBERGUE

 Nádia Colombo                                    05/08/2003 a 04/08/2008                  Setembro                                    SEDE

 Andréia Grazziotin                                02/10/2003 a  01/10/2008                  Setembro                         CRAS NORTE

 Luiz Carlos Castilhos dos Reis        08/10/2003  a 07/10/2008                  Setembro                                   SEDE

 Genecy Pacheco de  Abreu            26/11/2003 a 30/11/2008                    Setembro                CONSELHO TUTELAR

Louise Idalgo Barbosa
Psicóloga do CRAS Oeste

Nomeada em:  janeiro.

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...........

“Um dos lugares mais lindos que visitei,
em que a criatividade humana se alia à natureza
exuberante, a Casa Pueblo (Punta  Del Este,
Uruguay) é uma gigantesca  casa-museu-obra de
arte que se estende entre  um  penhasco e o mar.
Construída com ajuda de pescadores pelo
artista Carlos Paéz Villaró, em um terreno que ele
teria comprado pelo valor de uma carteira de
cigarros, em 1958 (diz  a lenda), a casa inspira-se
nas construções do pássaro “João de Barro”, sem
vigas e colunas. 

Outra curiosidade sobre o local é que
Villaró era  pai de um dos jogadores de Rugby que
sobreviveram ao famoso acidente nos Andes em
1972, relatado pelos filmes “Os sobreviventes”  e
“Vivos”. Villaró, que sentia que seu filho estava
vivo e financiou o resgate após os bombeiros
desistirem da busca, também escreveu um livro
sobre isso (“Entre mi hijo y yo, la luna”). Mas essa
é outra história! Enfim, a idéia de construir um lugar
assim só poderia ter sido de uma  pessoa especial.
Vale muito à pena visitar.”

InformaRHSetor de Almoxarifado – Funções da
Nutricionista

         Nomeada em 2010, nossa colega
Letícia Simon está lotada no Setor de
Almoxarifado e é
responsável por  atividades
de supervisão do preparo
dos alimentos no que se
refere a qualidade e higiene,
orientação de funcionárias
da cozinha e elaboração de
cardápios.
      Além disso, acompanha
a entrega de alimentos
pelos fornecedores, dá  dicas
de formas de preparo e
repasse de receitas,
sugestões de melhorias estruturais e/ou
compra de utensíl ios, bem como a
realização de treinamentos e
encaminhamento para oficinas e cursos
gratuitos oferecidos pelo SESC Mesa
Brasil. A nutricionista atua nos centros
educativos, casas de acolhimento
institucional e demais locais da FAS que
servem refeições. Neste trabalho de
supervisão, conta-se também com o

 trabalho de uma estagiária de Nutrição, que
auxilia nas visitas aos locais.
     Também é de responsabilidade da
nutricionista a elaboração de pedidos e

verif icação da qualidade de
alimentos fornecidos pelo Banco
de Alimentos por meio da Compra
Direta Local da Agricultura Familiar
(CDLAF), e o auxilio na elaboração
de editais e análise/aprovação de
amostras nas l icitações de

alimentos.

 Atualmente está em
desenvolvimento no CRAS Centro
um grupo com os beneficiários de
cestas básicas com o objetivo de

orientar para uma alimentação mais
saudável.  A nutricionista também representa
a FAS no Conselho de Segurança Alimentar
e Nutricional (CONSEA) do município, no qual
atualmente ocupa a vice-presidência.

Falha Nossa
Parabenizamos nossos colegas

motoristas (25 de julho), almoxarifes (17
de agosto) e estagiários (18 de agosto)

pela passagem do seu dia.
Agradecemos a todos pelo empenho e

dedicação.

Licença Prêmio Gozo

Neiva Teresinha Mussatto           CRAS Centro             SET/OUT/NOV                03/01/05 a 02/02/10

Novas regras para consignações em
folha de pagamento dos servidores

A Administração Municipal, por meio do
decreto 15.051/2010, regulamentou previsão
do Estatuto dos Servidores, limitando os
descontos de consignações na folha de
pagamento em, no máximo, 30% da
remuneração.

Além do limite no percentual de
consignações, será adotado o limitador de
descontos efetuados em folha de pagamento
de 70% da remuneração, ou seja, o valor dos
descontos e contribuições obrigatórias
somados com os descontos referentes às
consignações não poderá exceder o
percentual de 70%.

 Veja a ordem de prioridade de
descontos de consignações na Folha de
Pagamento:
                  1º IPAM Reposição,

2º Farmácia do IPAM;
3º Financiamentos IPAM;
4º Funcap;
5º Seguros de vida;
6º Mensalidades SINDISERV;
7º Banrisul e demais bancos;
8º SINDISERV – ordens de compra;
9º pensão alimentícia voluntária.
Alertamos que essa nova regra será

aplicada na folha de pagamento dentro dos
próximos meses e o Servidor que não tiver os
descontos efetuados na totalidade, deverá
comparecer junto a entidade a qual possui o
débito para realizar o pagamento.

Viagem ao Uruguay de nossa colega Ana
Maria Pincolini, psicóloga do CRAS Norte

Unidade de RH

Relotações                                           Letícia Bisol                                                                        CRAS Oeste

Adriana Santos de Matos                  Educador Social                Estrela Guia
Janaina Dorigo dos Santos                Educador Social                Estrela Guia
Lara Guedes Klinger da Silva           Educador Social                 Sol Nascente
Shirle Cristiane da Silva                       Educador Social                Sol Nascente
Vanisse Saraiva de Castilhos         Educador Social                Sol Nascente

                   Ivânia Rodrigues                Recepcionista                      22/07/2011
Exonerações



Aconteceu...
  Oficializar

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
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 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Foto Luiz Chaves

Aniversariantes de Setembro:

Datas comemorativas de Setembro:

Miriam Nora
   Diretora da Infância e da Juventude

IX Conferência Municipal da
Assistência Social

Realizada no dia 05 de agosto,
com o tema “Consolidar o SUAS e
Valorizar seus Trabalhadores”, a IX
Conferência Municipal da Assistência
Social contou com a participação do
palestrante Tiago Martinell i .  Na
sequência foram eleitos os delegados
e suplentes, juntamente com as
propostas que integrarão os debates da
IX Conferência Estadual da Assistência
Social. O evento reuniu mais de 180
pessoas.

Seminário Comunicação não- violenta
No dia 19 de agosto aconteceu

no UCS Teatro, o Seminário Comunicação
Não-Violenta com os palestrantes
Dominic Barther e Ricardo César Correa
Pires Dornelles,  nomes renomados na
área de mediação, conciliação e
comunicação não-violenta.

CRAS Norte conta com assessoria
jurídica

No mês de agosto, a FAS assinou
convênio de colaboração com o Serviço
de Assitência Jurídica (SAJU), com o
projeto “Implantação de Orientação
Jurídica no Centro de Referência de
Assistencia Social- CRAS Norte”. Os
atendimentos iniciaram no dia 16 de
agosto.

O objetivo principal do serviço é
propiciar acesso à justiça, informação e
orientação  jurídica aos usuários e às
famílias em situação de vulnerabilidade
social referenciadas no CRAS Norte.

A menininha da
foto é a nossa

colega Ana Lúcia
Debastiani,

a Aninha dos
Convênios.

Educadores do Sol Nascente participam
de atualização

A Casa de AcolhimentoInstitucional
Sol Nascente está desde maio envolvida em
reuniões de atualização de seus servidores.
A atividade está sendo promovida pelo Se-
tor de Desenvolvimento de RH, com a psi-
cóloga Maria do Carmo Job Junqueira
Maciel, em parceria com a psicóloga Ana
Maria Pincolini, do  CRAS Norte. O  objetivo
do trabalho é criar um espaço de discussão
e atualização sobre temas da psicologia do
desenvolvimento da infância, adolescência
e, paralelamente, realizar  Desenvolvimen-
to de Equipe, discutindo angústias, ansieda-
des e sentimentos latentes. Nes te
sentido, espera-se que o grupo reflita e pro-
ponha ações para melhorar o trabalho e o
clima institucional. As reuniões encerram em
setembro. Na Casa Caminho de Esperança
também está acontecendo uma atualiza-
ção semelhante, com duração até dezem-
bro.

Agende-se
 - A VIII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente está marcada para os
dias 26 e 27 de setembro. Dia 26/09, às 20hs, palestra com Miguel Velasques, no UCS
Teatro. Já no dia 27, com início previsto às 8h e previsão de término às 18h, no Bloco
J, da UCS. Não deixe de participar!!!
- 15 de setembro:  Mateada na Sede, a partir das 14h, com roda de chimarrão e
atrações surpresa!!!!

01 de Setembro:Darlam do Nascimento (SCAN)
04 de Setembro:Márcia Chedid (Sol Nascente)
05 de Setembro.:Leandro da Cunha (Estrela Guia)
05 de Setembro.:Márcia Thomazi (CE. Educativos)
07 de Setembro.:Patrícia Rizzotto (Estrela Guia)
07 de Setembo.:Lara da Silva (Sol Nascente)
07 de Setembro.:Brenda Nadal (CRAS Sul)
08 de Setembro.:Fernanda Louvison (Estrela  Guia)
08 de Setembro.:Maria A. Weber (Estrela Guia)
09 de Setembro.:Francisco Correa (CREAS)
10 de Setembro.:Gabriel de Lima (Sede)
12 de Setembro.:Inácio dos Santos (Albergue)
13 de Setembro.:Amanda Tapia (Sol Nascente)
13 de Setembro.:Neimar Gallo (Sol Nascente)
16 de Setembro.:Elaine Sartor (Estrela Guia)
16 de Setembro.:Camila da Silva (Conselho Tutelar)
16 de Setembro.:Debora Giacomoni (C. Brasil Oeste)
16de Setembro.:Janaina Gil (Conselho Tutelar)
17 de Setembro.:Clarissa Castro (C.F.Norte)
18 de Setembro:Eliane Vieceli (Estrela Guia)
19 de Setembro:Schaiana Semprebon (Cad.Único)
20 de Setembro:Ubajara Barroso (Albergue)
21 de Setembro:Mayara Onofre (CMI)
22 de Setembro:Marien Andreazza (Conselho Tutelar)
23 de Setembro:Daniela Salvador (Estrela Guia)
23 de Setembro:Mariana Manfredini (CRAS Oeste)
27 de Setembro:Inês Peruch (Sede)

Acertou!!!

Dia 07 de Setembro: Independência do Brasil
Dia 20 de Setembro:Revolução Farroupilha
Dia 22 de Setembro:Dia do Contador,
Parabenizamos nossos colegas pela
competência e responsabilidade!

VIII Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

O CONANDA e a Secretaria Nacional de
Promoção dos direitos da Criança e do
Adolescente criaram um grupo intersetorial que
elaborou os princípios, diretrizes e os objetivos
estratégicos do Plano Decenal dos Direitos
Humanos das Crianças e Adolescentes. Cabe
às conferências, no âmbito das três esferas de
governo, a discussão  desta construção em três
focos: mobilização, implementação e
monitoramento.

Nosso município realizou as pré-
conferências articuladas pelo COMDICA através
da discussão de cinco eixos: Promoção;
Proteção e Defesa; Protagonismo e
Participação de adolescentes; Controle social
e efetivação de direitos e Gestão da Política
Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes.

Conclamamos toda a comunidade
caxiense para efetiva participação e
contribuição na construção da Política e do
Plano Decenal 2012 - 2022, que se façam
partícipes da VIII Conferência Municipal a
realizar-se em 26 e 27 de setembro.

Estaremos assim consolidando novas
perspectivas de humanidade para crianças e
adolescentes deste município, sujeitos
prioritários nas políticas públicas e na destinação
privilegiada de recursos públicos.

Pré-conferências da Criança e do
Adolescente

Iniciadas no dia 18 de agosto, as pré-
conferências da Criança e do Adolescente
foram divididas neste ano em 5 eixos
orientadores e envolveram público de
aproximadamente 350 pessoas. As
discussões levantadas serão expostas na
VIII Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, nos dias 26 e 27
de setembro de 2011, na UCS.

Idosos recebem mais doações
 No dia 25 de agosto o  Programa
"Fortalecendo Vínculos para um envelhecer
mais digno", antigo OASF Idoso, coordenado
pela assistente social Viviane Guedes
Tramontin recebeu doações do Clube de
Mães Amabile Stedile e do Clube de Mães
Integração de Forqueta. Na ocasião foram
entregues meias de lã e colchas de retalhos
para a idosos atendidos a domicílio pela
equipe técnica.


