
A Fundação de Assistência Social 
apresenta sua equipe diretiva para o 
ano de 2020. Na Diretoria Administrativa  
o titular é Julio Cesar da Silva, servidor 
público municipal há mais de 30 anos. 
Júlio é formado em Administração com 
Habilitação em Recursos Humanos e 
pós graduado em Gestão Estratégica 
de Pessoas, Competências e Coach 
e ficará responsável por administrar as 
áreas de recursos humanos, financeiro, 
serviços, licitações e suprimentos.
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A Diretoria de Proteção Social Especial de média e alta complexidade tem como titular a assistente social Vanda 
Ferreira Vittorazzi, que será responsável pelas Casas de Acolhimento Institucional, Centro de Referência Especializada 
para pessoas em situação de rua (Centro Pop Rua), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e 
demais serviços da proteção social especial. Vanda possui licenciatura plena em Geografia, bacharelado em Serviço 
Social e especialização em Saúde Mental Coletiva. Foi servidora pública por vinte e nove anos, com atuação nos últimos 
quinze anos como assistente social na FAS. Na assessoria técnica da Direção, Éverson Artur Furtado, com formação em 
Psicologia e experiência em Políticas Públicas. 

Na Diretoria de Proteção Básica, Ana Luiza De Bona Castellan Esquiam Viganó, psicóloga e servidora da Fundação 
desde 2015, sendo hoje responsável pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos, Cadastro Único, Programa Acessuas Trabalho, Primeira Infância no SUAS, Beneficio de 
Prestação Continuada (BPC) na escola, Comitê de Enfrentamento à violência e Programas de Transferência de renda.
 A Diretoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem como titular a assistente social Gislaine Ferreira 
Pereira, servidora municipal da Fundação desde 2015. A diretoria é subdividida em Gestão do Trabalho e Educação 
Permanente, Gestão de Parceria, Cofinanciamento, Regulação do SUAS e Vigilância Socioassitencial. A Gestão do SUAS 
atua no desenvolvimento de atividades de planejamento, supervisão e execução dos serviços socioassistenciais da 
Política de Assistência Social do município. 

 Por fim, a presidência da FAS é ocupada pela pedagoga Marlês Stella Sebben, presidente na gestão de 2013 a 2016 
e anteriormente Diretora da Fundação de 2009 a 2012. A presidência é responsável por promover a administração 
geral da Fundação em estreita observância das disposições legais, normativas da Administração Pública Municipal, 
Estadual e Federal, bem como dos princípios e diretrizes da política de assistência social previstos na Lei 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) e demais legislações supervenientes.

A Direção é formada, em sua 
maioria, por servidores públicos 
com formação direta em suas 
respectivas áreas 
 

Da esq. para direita Julio, Vanda, Marlês, Ana Luiza, Gislaine e Everson.
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FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS 
CENTRO VISITA CASA DA CULTURA

Grupo pode conhecer a exposição “Os segredos 
da Janela”, do fotógrafo Mauro Bettiol

 No dia 29 de janeiro o grupo de idosos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) da região Centro 
visitaram a exposição de fotos “ Os segredos da Janela” do 
fotógrafo caxiense Mauro Bettiol, na galeria Municipal de Caxias 
do Sul, junto a Casa da Cultura. O grupo estava acompanhado 
pelas educadoras sociais Shirle Piccoli e Maria de Fatima Zuffo. 
“Os idosos adoraram a experiência. Relembraram a época da 
infância e juventude onde procuravam imagens nas nuvens e 
a criatividade trazia alegria à vida”, relata a educadora social 
Shirle.

A exposição reúne quase 40 painéis com mais de 600 imagens 
entre folhas de árvores, imperfeições em rochas, vidraças 
quebradas e sombras troncos cortados.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
idosos, ofertados pelos CRAS, é uma forma de intervenção 
social planejada que cria situações desafiadoras, estimula 
e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas 
histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. O 
serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e 
comunitárias, além de promover a integração e a troca de 
experiências entre os participantes, valorizando o sentido de 
vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado 
na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de 
capacidades dos usuários.

  No dia 11 de fevereiro, os idosos do Centro de 
Convivência Capuchinhos (CCC) fizeram um passeio 
cultural para conhecer as instalações da Vinícola 
Zanrosso, no bairro Nossa Senhora da Saúde. Além de 
conhecer as videiras e o interior da cantina, os idosos e 
equipe técnica foram transportados pelo Mob SUAS. 

O micro-ônibus foi recebio em junho passado pela 
Fundação de Assistência Social, com o objetivo de 
proporcionar mais mobilidade para os usuários e as 
equipes multidisciplinares dos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de 
Referência Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua (Centro Pop) e demais serviços da FAS. O veículo 
é adaptados para o transporte de idosos, pessoas com 
deficiência e cadeirantes, oferecendo mais conforto 
aos usuários dos serviços.

O passeio contou com o transporte do micro- ônibus 
da Fundação de Assistência Social, o Mob SUAS

IDOSOS DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA CAPUCHINHOS 
VISITAM VINÍCOLA

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E 
ESPECIAL
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CARNAVAL ANTECIPADO NO GRUPO DE 
CONVIVÊNCIA DO CRAS CENTRO

O tradicional lanche ofertado durante os encontros foi introduzido no evento com a utilização de gelatina colorida, bolo e outros 
itens festivos e a ornamentação contou ainda com um bolo de festa produzido em EVA. A festa se desenrolou com trenzinho, 
samba e outras danças entre aqueles que não possuem restrição motora, além de muita integração entre a equipe e todos os 
idosos participantes. 

A decoração foi produzida por parte da equipe, que se empenhou na produção de ornamentos, confecção de máscaras e 
maquiagem com o intuito de resgatar a experiência dos muitos carnavais vividos pela maioria dos idosos. Embora situado no 
tempo passado, a tecnologia do presente ajudou a complementar o ambiente com a utilização de uma lâmpada estroboscópica 
com alto-falante embutido que reproduzia a trilha sonora por meio de “bluetooth” do celular. “Foi um evento inovador e que 
ganhou seu lugar na memória e nas fotografias junto aos bailes vividos no passado!”, retrata o psicólogo Gustavo Valente Ruivo, 
técnico de referência do SCFV.

O Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS 
Centro) promoveu  no dia 
19 de fevereiro uma festa 
de aniversário com tema 
carnavalesco para os idosos 
atendidos no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV). A sala de 
atendimento coletivo do 
CRAS se transformou num 
ambiente multicolorido e 
animado por músicas típicas 
de Carnaval, avivando a 
memória dos participantes. 
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FAS REALIZA 
ACOMPANHAMENTO 
COLETIVO PARA 
CHEFIAS

  

 No último dia 20 de 
fevereiro  aconteceu o 
acompanhamento coletivo 
para dois grupos de chefias 
da Fundação, na sala 
de reuniões do Cadastro 
Único. Os encontros foram 
conduzidos pelas psicólogas 
Luciane Demenech e Viviane 
Uznanski da Gestão do 
Trabalho, e pela servidoras 
Ana Lúcia Debastiani, Carla A. 
D. Slongo, Elisandra S. Lisboa 
e Henriette Giesel Castro, da 
Comissão Central de Estágio 
Probatório da FAS. “A atividade 
constitui-se em um espaço 
de escuta e orientação 
em que se oportuniza 
esclarecimentos referentes 
à avaliação de estágio 
probatório e uma visão 
macro no acompanhamento 
da adaptação dos novos 
servidores”, refere Luciane. O 
evento também proporciona 
a reflexão sobre o papel 
da chefia neste período, o 
aprimoramento da gestão 
de pessoas e do processo de 
integração dos servidores. 
 
  Colaborou com a redação 
a psicóloga da Gestão do 
Trabalho, Luciane Demenech

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CRAS SUL 
VISITA GALERIA DE ARTE
Grupo é formado por adultos e idosos atendidos no CRAS da região Sul

 A visita contou com a presença de 11 
integrantes do grupo, formado por adultos e 
idosos e foi acompanhado pela educadora 
social Camila Arbugeri e pela assistente social 
Letícia Pereira, responsáveis pelo serviço. “As 
participantes gostaram muito da atividade, 
pois nunca tinham frequentado o espaço 
da galeria de arte. Verbalizaram o quanto 
é importante o SCFV proporcionar aos 
integrantes o conhecimento dos espaços 
públicos disponíveis na cidade e, que muitas 
vezes, a população desconhece”, reflete 
Camila. Os visitantes também  elogiaram 
o trabalho do fotógrafo Mauro Bettiol que 
recebeu a todos e mostrou a exposição, 
explicando o objetivo da mostra. Por último, o 
grupo encerrou o passeio com um piquenique 
no Parque Getúlio Vargas.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) ‘Compartilhando Vidas’ do 
Centro de Referência de Assistência Social da 
região Sul (CRAS Sul) visitou na última quinta-
feira (27/02) a exposição “Os Segredos da 
Janela” de Mauro Bettiol, na Galeria Municipal 
de Arte Gerd Bornheim. 
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CREAS PROMOVE “CIRCULO PAPO 
RETO” COM ADOLESCENTES

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS 
Norte) promoveu  no dia 17 de fevereiro o encontro Círculo de Papo 
Reto, com adolescentes socioeducandos em cumprimento de medidas 
socioeducativas dos CREAS Norte, Sul, CASEMI e CASE, bem como 
adolescentes atendidos no Programa de Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (PAEFI). Os adolescentes foram acompanhados pelas educado

O encontro ocorreu nos espaços da Biblioteca Parque Largo 
da Estação Férrea

ras sociais Franciele Lenzi, do CREAS Norte e Lilian Andrade, do CREAS Sul. O local escolhido foi a Biblioteca Parque Largo da 
Estação Férrea. A educadora Franciele Lenzi retrata que o objetivo da atividade é ouvir dos adolescentes seus reais anseios, 
predileções e expectativas. “Uma tentativa de entender o porquê deste fenômeno que ocorre na juventude atual, caracterizado 
por uma certa “apatia”, desinteresse e desmotivação com as atividades propostas que se expressa na baixa adesão”, relata.

O encontro é realizado por meio da escuta ativa de maneira que os jovens possam sugerir temas, assuntos, locais, horários e 
formatos para as futuras atividades que, além de atingir os objetivos da medida socioeducativa, sejam atraentes e despertem neles 
interesse em participar e interagir. O projeto Círculos de Papo Reto foi também estendido aos pais/familiares dos socioeducandos 
a fim de discutir questões da adolescência de forma franca e sem preconceitos. 

PROTEÇÃO BÁSICA  APRESENTA 
FLUXO DE ATENDIMENTO NA 
CÂMARA DE VEREADORES 

Reunião teve como objetivo esclarecer 
dúvidas e prestar orientações  à equipe 

funcional da Câmara e aos parlamentares

No último dia 18 de fevereiro, a equipe 
da Proteção Social Básica da Fundação 
de Assistência Social (FAS) esteve na 
Câmara Municipal de Caxias do Sul com 
o objetivo de apresentar e informar sobre 
os serviços e também sobre o fluxo de 
atendimento que os CRAS dispõem para 
as pessoas em vulnerabilidade social.

A FAS foi representada pela diretora de 
Proteção Social Básica, Ana Luiza De Bona 
Castellan Esquiam Viganó e as gerentes dos 
Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) das regiões leste, sul, sudeste e centro.

Na ocasião, estavam presentes os 
parlamentares Paula Ioris, Elisandro Fiuza, 
Tatiane Frizzo, servidores e assessores da Casa.
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FAS PROMOVE INTEGRAÇÃO 
INTERNA DE NOVOS SEVIDORES
A ação integrou educadores sociais, agentes administrativos, psi-
cólogos e assistentes sociais nomeados nos últimos meses

A Fundação de Assistência Social (FAS) realizou 
no dia 27 de fevereiro, integração com dez 
servidores que ingressaram na Fundação 
nos últimos meses. O objetivo foi apresentar 
a equipe diretiva, os serviços oferecidos e as 
ações internas da Fundação direcionadas 
aos trabalhadores.

O grupo de integração foi coordenado pelas 
psicólogas Luciane Demenech e Viviane 
Uznanski, da Gestão do Trabalho e contou a 
participação da presidente da FAS, Marlês 
Stela Sebben, que saudou os presentes. 
“Os novos servidores puderam conhecer a 
estrutura da Fundação, as entidades que tem 
parceria e o papel de cada serviço da rede 
socioassistencial. Isso nos ajuda a garantir 
um melhor atendimento ao nosso público”, 

A psicóloga da Gestão do 
SUAS, Ana Maria Pincolini fez 
a apresentação referente 
à política de assistência 
social, programas e serviços. 
O encontro é apenas uma 
das etapas de um processo 
de acompanhamento do 
servidor ingressante na FAS, 
que é realizado pela Gestão 
do Trabalho.

Os servidores já participaram 
da Integração do Serviço 
Público, promovido pela 
Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos e 
Logística (SMRHL), no Centro 
Administrativo, que tratou 
de assuntos ligados à vida 
funcional e a estrutura da 


