
Servidores contemplados com Licença Prêmio Compensada

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)

 Servidor                                                       Quinqüênio                                Mês de Pagamento
Leslie Cristiane G. Lorandi                                 24.05.2005 a 30.07.2010                                             Setembro
Ivani Natalina Corradi                                        26.08.2003 a 31.08.2008                                              Setembro
Henriette Rabassa G. Castro                         20.11.2003 a 19.11.2008                                              Setembro
Adriana Camana                                                   25.11.2003 a  24.11.2008                                             Setembro
Genecy Pacheco de Abreu                           26.11.2003 a 30.11.2008                                               Setembro
Ana Paula Pereira Flores                                   07.01.2004 a 06.01.2009                                                Setembro

InformaRH

Unidade de Recursos Humanos

Se pudesse dar uma cor a sua trajetória
profissional qual seria e por quê? Branca.
Sempre acreditei em meus ideais, procurando ser
justa e mantendo relações com os colegas e usuários
com educação e respeito.
Qual a passagem mais importante da sua
biografia e que título teria? Descobrir que a
felicidade está nas pequenas coisas. Teria o título:
“ R e i n v e n t a n d o ” .
Qual o maior legado que pretende deixar?
Sempre  ter procurado  ser  justa e tentado me
colocar no lugar do outro.
Compartilhar é... Amar sempre, mas  ser sincera
quando necessário.
Uma palavra que defina sua personalidade...

Sensível e com boa fé.
Eu sou... uma pessoa que acredita que o que colhemos é fruto do que
s e m e a m o s .

Neiva Terezinha Mussatto                                    03.01.2000 a 02.01.2005                               Setembro
Ivone Maria Weber Conte                                  05.08.2003 a 04.08.2008                              Setembro

Atualização do Quadro de Chefias
Sirlei Zanrosso Ruaro de Meneghi                                             Coordenadora do C. E. Cruzeiro do Sol
Jussara Fátima Maciel                                                                   Coordenadora do C. E. Aldeia dos Anjos
Diego Vinícius Silva de Mello                                                     Coordenador de Serviços Gerais e Transportes

NOTÍCIAS DA CEGONHA

Setor de Transportes

Ana Paula Pereira Flores - Equipe de
Apoio a Gestão

Continuação da edição anterior...

Elaborar relatórios e realizar evoluções
nos cadastros dos usuários do programa/
serviço; Notificar situações de violação
de direitos através do Sistema de
Garantia de Direitos (SGD)Elaborar
informações para outros órgãos e
instituições afetas à política de assistência
social; Realizar visitas domicil iares e
institucionais, conforme planejamento da
equipe de referência do programa/
serviço; Participar de Reuniões de
Equipes interdisciplinares e da
construção dos planos de atendimento
dos usuários do programa/serviço em
conjunto com a equipe de referência;
Participar de grupos de estudo,
capacitações e assessorias; Organizar e
monitorar a execução de cursos
profissionalizantes voltados aos usuários
do programa/serviço; Prestar orientação
aos usuários do programa/serviço em
relação a Rede Socioassistencial e
demais polít icas sociais (ex: Saúde,
Educação, Cultura, Segurança
Alimentar etc.); Zelar pela conservação
do material e equipamentos de
trabalho; Estimular o desenvolvimento
de potencialidades, habil idades,
talentos e propiciar a formação cidadã
do usuário, fomentando com afeto a
construção de um projeto de vida;
Estimular o desenvolvimento de relações
de afetividade, solidariedade e respeito
mútuo do usuário;

Continua na próxima edição...

O Setor de Transportes integra a
Diretoria Administrativa e conta,
atualmente, com 07 servidores, 03

terceirizados, 02 auxiliares administrativos e
01 coordenador.

Este setor é responsável pela frota de
veículos que atendem as demandas dos
programas e serviços da FAS. Para tanto, a
frota veicular é composta hoje por 12 veículos
próprios, 03 terceirizados e 01 caminhão; este
é utilizado para transporte de doações de
grande porte e utilização interna.

Para atender a demanda de todos os
programas o setor elabora juntamente com
a direção um planejamento estratégico
anual visando organizar o cronograma das
atividades para o ano seguinte, revendo
com as coordenações dos programas e

serviços da Fundação as suas
necessidades. Este planejamento é
subdividido no planejamento mensal
e semanal do setor. Os mesmos
podem sofrer alterações em virtude
de circunstâncias especiais, tais como
agendamento de viagens.
determinações judiciais entre outros
fatos.

  Neiva Terezinha Mussatto                                                                                                          CRAS Centro
  Fabiana Rockemback                                                                                                                  Cad. Único
  Rosalina Marinês Oss                                                                                                                     CRAS Centro
  Edione Salete Mores                                                                                                                      CRAS Leste
  Rubia Diana Gomes                                                                                                                        CREAS Centro
  Homero Miorin de Abreu                                                                                                              Sol Nascente

Relotações

Servidores contemplados com Licença Prêmio Gozo
 Servidor                                                     Quinqüênio                                Mês de Gozo

Parabéns em dose dupla
ao nosso colega Edelvan
(Sede), que formou-se no dia
07 de agosto em
Administração com linha de
formação em Marketing pela
Faculdade da Serra Gaúcha.
Na ocasião, foi laureado por
ter sido destaque
acadêmico, recebendo

condecorações do Conselho Regional de
Administração e da Associação dos
Administradores da Região Nordeste do
Estado do RS. A FSG, por  sua vez, o premiou
com uma  placa de honra ao mérito e uma
bolsa de pós-graduação.

Que estas conquistas te abram novos
caminhos, sempre apontando para um futuro
brilhante!

Muito sucesso e felicidades!

Parabéns a futura mamãe
Josiane Meller (C.F.P.C Villa
Lobos). Ela está no sétimo mês
de gravidez e espera ansiosa a
chegada da princesinha Ana

Clara.
Muitas felicidades à mamãe e a sua família!

Parte de equipe

Atribuições específicas do cargo de
Educador Social

Conhecer



Aconteceu...   Oficializar

Informativo Interno da Fundação de Assistência Social
Rua Bento Gonçalves, 1253, Centro. CEP: 95020-412. Caxias do Sul - RS. Fone: (54) 3220-8700.

E-mail: fas.rh@caxias.rs.gov.br/fas.comunicacao@caxias.rs.gov.br
 Produção, diagramação e arte final: Unidade de Recursos Humanos e Setor de Comunicação

Dia 07 de setembro - Independência
do Brasil
Dia 20 de setembro - Revolução
Farroupilha
Dia 22 de setembro - Dia do Contador
- Parabéns pela competência com
que executam seu trabalho
diariamente!

Datas comemorativas de Setembro:

Miriam Nora
Diretora da Infância e Juventude

Quando se fala em férias/viagens, o que vem logo à sua cabeça?
Praias? Cidades históricas? Compras? Grandes metrópoles? Que tal
algo diferente (para mim, pelo menos, foi uma viagem bem diferente
daquelas que costumo fazer): rios com águas cristalinas, cachoeiras,
grutas, balneários, piscinas naturais, silêncio, canto dos pássaros, ar puro,

enfim, a natureza em seu estado bruto. Eu recomendo Bonito, Mato Grosso do Sul.
Esta é uma viagem que, pode-se dizer, tem um preço acessível (as agências oferecem
pacotes com várias parcelas), é recomendável para quem quer viajar sozinho, com
amigos, com marido/esposa ou com a família toda, é o paraíso para quem tem
espírito aventureiro (o que não é o meu caso), pois oferece roteiros com trilhas,
passeios em botes infláveis, rapel, mergulho, tirolesa, arvorismo, entre outros e para
quem “curte uma contemplação” (o que é o meu caso). Em Bonito tem muitas
opções de passeios, em especial, destaco a Gruta do Lago Azul, uma das visões mais
impressionantes que tive em toda a minha vida, ao olhar para cima você se depara
com uma seqüência de espeleotemas (se você faltou a essa aula de geografia,
recorra ao “professor Google”) e ao olhar para baixo com um belísismo lago de
águas intensamente azuis. Destaco, também, a flutuação no Rio Sucuri, a partir da
nascente do rio, você flutuará (com roupas de neoprene, coletes salva-vidas, máscaras,
snorkel e calçados apropriados) em águas cristalinas e se deslocará tranquilamente
em meio a cardumes de peixes coloridos das mais variadas espécies e plantas
aquáticas. Porém, alerto que existe uma condição essencial para que esta seja uma
boa viagem: você tem que gostar de natureza (e não esquecer de levar muito
repelente na mala), se você é do tipo urbano e não abre mão, nem nas férias,
esqueça este roteiro, talvez seja melhor você optar por roteiros “do tipo” praias,
cidades históricas, compras, grandes metrópoles...

Espetáculo “Os Gaudérios- Sem
Fronteira”

No dia 20 de agosto, aconteceu
no Teatro Municipal Pedro
Parenti, o espetáculo “Os

Gaudérios -Sem Fronteiras”. O evento
foi promovido pela empresa
Rodonaves Transportes e
Encomendas. A atividade  integrava
a gincana “Semeando o Bem”, que
teve por finalidade reverter o valor dos
ingressos vendidos em donativos para
a FAS e para a Casa Hospedaria.
Aproximadamente 300 pessoas
prestigiaram o evento. Em média 142
kg de massa, 43 kg de molho de tomate,
50 kg de sabão em pó e 33 litros de
alvejantes já foram encaminhadas
para o Sol Nascente e para o CRAS
Centro.

Biblioteca Comunitária Sonho Real é
inaugurada no Villa Lobos

Na tarde de sábado, 31 de julho, o
Bairro Vil la Lobos ganhou um novo
equipamento comunitário. Trata-se de
uma biblioteca que funcionará
inicialmente às quintas-feiras, pela
manhã e à tarde, no Centro de
Formação para a Cidadania Villa Lobos/
Vergueiros. O espaço já tem nome:
Biblioteca Comunitária Sonho Real,
sugestão da moradora Cleonice
Wagner Santos que frequenta o local
na companhia do fi lho Alex. Ele na
oficina de Hip Hop; ela no curso de
bijuterias, representam as 170 famílias
referenciadas no Centro. “Agradecemos
a oportunidade que estão dando a
nossos filhos” disse Cleonice durante a
solenidade de inauguração.

A Biblioteca já conta com um acervo
de 520 títulos disponíveis, contemplando
o universo da literatura infantil, juvenil,
nacional e estrangeira.

Crianças
prestigiam

contação de
histórias na

solenidade de
inauguração do

espaçoFoto Luiz Chaves

“Um espaço de proteção provisório e
excepcional destinado a crianças e adolescentes
privados de convivência familiar e que se encontram
em situação de risco pessoal e social ou que tiveram
seus direitos violados.”

A nação brasileira passa por um momento especial
em relação a crianças e adolescentes que se
encontram sob proteção em “abrigos”.

O ECA, sansionado em 1990, assegura o direito a
convivência familiar e comunitária a todas as
crianças e adolescentes e de serem criados no seio
de sua família e excepcionalmente em família
substituta. O significado de proteção no que se refere
a este tema levou os gestores de políticas públicas
de todas as esferas governamentais, a sociedade
civil organizada, os Conselhos e demais operadores
do sistema de garantia de direitos buscarem o efetivo
reordenamento dos serviços de acolhimento
institucional, em razão do elevado número de
destinatários permanecerem institucionalizados no
decorrer de toda sua infância e adolescência.

Diferentes fóruns foram ouvidos, entre estes, as
Conferências, o grupo de trabalho nacional pró-
convivência familiar, a SNAS, o MDS, o CONANDA e
o CNAS, a SEDH resultando em 2009 a regulamentação
das Diretrizes dos Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes. Como fundamento a
Resolução Conjunta n° 1 de 18/06/2009 do CONANDA
e do CNAS, bem como o Plano Nacional de
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e
Comunitária, que tem como princípios: a
excepcionalidade e provisoriedade do afastamento
do convívio familiar; a preservação e fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários; a garantia de
acesso e respeito a diversidade e não-discriminação;
a oferta de atendimento personalizado e
individualizado; a garantia de liberdade de crença e
religião; o respeito à autonomia da criança, do
adolescente e do jovem.

Em 03/11/2009 é sancionada a Lei 12010, que
introduz  diversas  mudanças ao ECA, estabelecendo
os novos procedimentos para a adoção e os
parâmetros para que os serviços de acolhimento
institucional adequem-se às normas vigentes, assim
ofertados: abrigos institucionais; casas-lares; famílias
acolhedoras e repúblicas. Destaca-se como
mudança que compete ao Poder Judiciário a
determinação do acolhimento institucional para
crianças e adolescentes e não mais ao Conselho
Tutelar.

Cabe ao órgão gestor da política de assistência
social, no caso do município, a FAS, desenvolver
estratégias e políticas articuladas e intersetoriais
para que estes serviços sejam reordenados, visando
o bem maior que são as crianças e adolescentes de
extrema vulnerabilidade que encontram-se
acolhidos em seus abrigos institucionais, famílias
acolhedoras e com este objetivo está em
construção o Plano Municipal de Convivência
Familiar e Comunitária.

Sugestão encaminhada pela colega Nádia Colombo do Setor de Licitações

Acolhimento Institucional

Aniversariantes de Setembro
03 de set.: Viviane Tramontin (OASF Idoso)
04 de set.: Márcia Chedid (Estrela Guia)
05 de set.: Márcia Thomazi (C. E. Cruzeiro)
05 de set.: Leandra da Cunha (Recanto Amigo)
07 de set.: Patrícia Rizzotto (Estrela Guia)
08 de set.: Jeferson Messias (Sede)
08 de set.: Maria Angelina Weber (Estrela Guia)
09 de set.: Francisco Correa (CRAS Oeste)
10 de set.: Gabriel de Lima (Sede)
12 de set.: Inácio dos Santos (Albergue)

12 de set.: Juliana Ferreira (C. Tutelar)
13 de set.: Neimar Gallo (Recanto Amigo)
15 de set.: Gabriela Ghellere (Sede)
16 de set.: Elaine Sartor (Estrela Guia)
16 de set.: Nathan de Souza (C. Tutelar)
18 de set.: Elaine Vieceli (Estrela Guia)
20 de set.: Diego Mello (Sede)
20 de set.: Ubajara Barroso (Albergue)
27 de set.: Inês Peruch (Sede)
29 de set.: Katiane B. Silveira (C.F.P.C. Região Norte)


