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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)

Adivinhe quem é?
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Atualização do quadro de servidores

Licença-prêmio compensada março

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Envie seu palpite para o  e-mail
 fascomunicacao@caxias.rs.gov.br.

Chefia

Remoções/relotações

Unidade de Recursos Humanos

 O prazo para a entrega de sua 
Declaração de Imposto de Renda Ano 
Base 2013 inicia em 6 de março e 
encerra em de 30 abril de 2014. 
A Unidade de Recursos Humanos 
enviou o Comprovante de Rendimentos 
Pagos e de Imposto  de Renda Retido na 
Fonte, anexo ao contracheque do mês 
de fevereiro.
 O Comprovante de Despesas 
Médicas do Plano de Saúde será 
disponibilizado no site www.ipamcaxias.
com.br, mediante matrícula e CPF do 
servidor.  
 Lembramos a todos que uma 
cópia de sua declaração deve ser 
entregue no RH da FAS, de julho a 30 de 
agosto de 2014.
 Salientamos que a partir de 
março os contracheques deverão ser 
retirados pelos coordenadores na 
Unidade de RH pois os mesmos não 
serão mais deixados nos malotes.

Henriette R. G. Castro
ACESSUAS Trabalho/PRONATEC

Luiza T. Teixeira - CRAS Centro
Solange Marli Fabrício - Sede

Franciele Lenzi Ferreira - Sede
Henriette Rabassa Giesel Castro - Pronatec
Julio Cesar da Silva - Sede
Marcia Helena Titton Rachele - Sede
Ana Lucia Vergani Debastiani - Sede
Ana Paula Pereira Flores - CREAS
Homero Miorin de Abreu - Sol Nascente

FAS EM CLIMA DA FESTA DA UVA

Pintou na Área!

Conhecer

Notícias da cegonha!

A colega Simone Brezolim, do RECRIA 
está grávida de uma menininha.  A 
mocinha, prevista chegar em junho, 
está sendo aguardada com muita 
ansiedade pela maninha Louise, de 
dois aninhos e pelo papai Daniel.

Camila Arbugeri Stringari

Educador Social - Centro Pop Rua
       Nomeada em outubro

   A Fundação de Assistência Social foi decorada em alusão à 
Festa da Uva. Além da sede administrativa, foram decorados 
também os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 
das regiões Centro, Oeste, Norte e Sul e também o CREAS. 
A recepção recebeu banners e faixas com cachos de uva.  
“Queremos celebrar a Festa da Uva e incluir cada vez mais as 
pessoas”, ressalta a presidente da FAS, Marlês Andreazza.
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?????????

A menina da foto é a Diretora Alda 
Lundgren. Parabéns à Miriam Nora 
e a Helena Vieira, da Sede, que 
acertaram em cheio!
Aguardem o brinde!!!

03/03: Ana Lúcia Debastiani  -Sede
03/03: Ana Paula Flores  - Creas 
13/03: Elisandra Lisbôa  - Sede 
17/03: Eveline Bisol - Cad. Único
17/03: Edione Mores - Cras Leste 
18/03: Marlei Rizzotto - CT Sul
19/03: Omênia P. Chini - Cras Centro 
20/03: Miriam Rauber - Sol Nascente
20/03: Gabriel Zanette  -Coord. Idoso
23/03: Maísa Zanella  - Cras Leste
23/03: Melina Rodrigues - CT Sul 
23/03: Pamela Alves - Estrela-Guia 
24/03: Helena Vieira - Sede
25/03: Rosane Formolo - CT Sul
25/03: Fabiana Rockenback - Sede
26/03: Paulo Ricardo de Oliveira: Sede
27/03: Sirlei De Meneghi - CE Cruzeiro
31/03: Henriette Castro - Pronatec

Datas comemorativas de  Março:
08 - Dia da Mulher              

  

Oficializar

                                                  

MULHERES
Reservem um momento para nosso SPA Facial com produtos Mary Kay, em 
alusão ao Dia da Mulher, nos dias 11, 12 ou 13 de março na sala de reuniões 
da sede da FAS. Agende o seu horário com o Setor de Comunicação, pelo 

fone 3220-8731, até o dia 10 de março.

Agende-se

  Foi inaugurada no dia 14 de janeiro, a Casa de Passagem São Francisco 
de Assis, destinado a moradores de rua ou em desabrigo, funcionando em  
convênio com a Associação Mão 
Amiga.  
   Com capacidade para atender 
até 30 pessoas adultas, a casa 
fica no bairro Cinquentenário e 
possui cozinha, lavanderia, três 
salas de atendimento, espaço 
para acolher famílias, sala de 
convivência, sala de oficinas, 
sala de reuniões, banheiros, 
refeitório e área externa. 
A presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), Marlês Andreazza, 
relembrou o mês de dezembro de 2012, quando, ainda antes de tomar 
posse, o Prefeito Alceu disse a ela que era urgente intensificar as políticas de 
atenção à população de rua. “Hoje, depois de muito trabalho e com a ajuda 
de diversos órgãos da Prefeitura, estamos entregando este espaço e vendo os 
resultados”, afirmou Marlês.

Inaugurada Casa de Passagem São Francisco de Assis

   
   Aconteceu no dia 17 de fevereiro a primeira 
reunião DA REDE DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA 
DE CAXIAS DO SUL. O objetivo fundamental da 
reunião foi  apresentar o papel da Coordenadoria 
Municipal do Idoso, identificar a rede existente, 
traçar estratégias para a Proteção Integral ao 
Idoso e pactuar metodologia de trabalho para o 
ano de 2014. 
  O evento oportunizou  a integração da rede 
intersetorial e interinstitucional, contemplando 
as ações da Política de Saúde, Assistência Social, 
Habitação, Segurança Pública e Proteção Social, 
Universidades e Serviços de Abrigamento 
Institucional privado em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos – ILPIs. 
   Dentre as estratégias para a Proteção Integral 
ao Idoso, os desafios que compõe o trabalho 
em rede são desafiadores, estes perpassam o 
Sistema de Garantia de Direitos, envolvendo 
o Tribunal de Justiça(RS), o Ministério Público 
(RS), a Defensoria Pública (RS) e a criação de 
uma Delegacia Especializada para o Idoso;  
na construção de uma  de Rede de Proteção 
Especial que  deverá estar atenta ao novo 
perfil demográfico, compreendendo que a 
população está envelhecendo e preparar-se para 
a prestação de serviços ao idoso doente, frágil, 
em situação de violência, abandono, negligência, 
com problemas de dependência química – idoso 
e familiares que violam direitos; como também 
ampliar serviços de Proteção e Atenção Básica, 
seja na área da saúde realizados nas UBS, na 
Assistência Social nos territórios de CRAS, na 
área de esporte e lazer para um envelhecimento 
ativo. 
 Questões inerentes ao método de trabalho 
com o idoso foram ressaltadas nas exposições, 
fomentando capacitações para que os 
trabalhadores entendam o processo de 
envelhecimento em seus    múltiplos aspectos 
biopsicossociais,  abarcando a área da geriatria 
e gerontologia social. 
   Por fim foi estabelecido um calendário de 
reuniões em que se aprofundará cada um dos 
itens, co-relacionando com a legislação vigente 
e pactos estabelecidos, a fim de subsidiar o 
Plano de Ação Integrado a ser desenvolvido nos 
próximos anos que visem o atendimento Integral 
ao Idoso conforme estabelece o Estatuto. 
 

Raquel Tsuruzono 
Coordenadoria Municipal do Idoso. 


