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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)

 Atualização do Quadro de Servidores
Licença-prêmio

Andressa Xavier da Rosa – Cadastro Único
Lara Guedes Kingler da Silva – Sol Nascente
Naura Luzia Telles – Casa Carlos Miguel
Nadia Colombo – Sede
Francieli Lenzi Ferreira – Coordenadoria do Idoso
Rosani de Souza Damies – Sede
Henriette Rabassa Giesel Castro – Pronatec
Claudia Silveira Marroni - Sede

Relotações/remoções

PROJETO COLORINDO O CREAS
“Para dias bons, sorrisos; para dias ruins, paciência; para todos os dias, fé e café”. Frases como essa inspiram as pessoas que 
chegam ao CREAS Norte desde abril. Ao longo do ano, adolescentes em cumprimento de PSC trouxeram 
mais cor e alegria para o ambiente de trabalho. Agora, quem nos visitar pode conferir 
frases motivacionais na escada e nas paredes, frutos de uma das atividades desen-
volvidas por jovens em Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) no CREAS Norte. 
  Essa atividade faz parte de um conjunto de ações que objetiva dar visibilidade ao 
Serviço de Medidas Socioeducativas (MSE), um serviço ainda pouco conhecido pela 
comunidade em função do “segredo de justiça”. Muitas pessoas, por não conhecerem 
esse Serviço, julgam que “nada acontece” aos adolescentes que se envolvem em 
atos infracionais. Não somente a responsabilização, mas também a proteção social, o 
acesso a políticas públicas e a integração são tarefas do Serviço de Proteção Especial a 
Adolescentes em MSE de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC), um dos serviços dos CREAS.

Solange Marli Fabricio - Sede
Bruna Souza Fernandes – CREAS Norte

O Núcleo de Educação Permanente em Assistência Social (NEPAS) tem como  finalidade 
estabelecer diretrizes e estratégias para a implementação da Política de Educação 
Permanente no âmbito da Fundação de Assistência Social, ou outra que a suceder. Está 
ligado à Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Diretoria de Recursos 
Humanos e Gestão do Trabalho da Fundação de Assistência Social .

A Comissão do Núcleo, designada pela portaria nº 5.412 de 26 de setembro de 2016 é 
composta por Ana Lucia Albuquerque e Silva, Cláudia Cassia Dallegrave, Claudia da Silva 
Gomes Mengatto, Kátia Comin Olivo Filippini, Lucia Teles e Luciane Demenech. A primeira 
reunião do grupo aconteceu em 05/10, tendo como pauta avaliação dos resultados da 
pesquisa diagnóstico realizada junto aos agentes públicos da fundação e planejamento .
 Os resultados da pesquisa diagnóstico já foram apresentados para direção e gerentes. 
Também serão compartilhados com as equipes de trabalho nas próximas semanas, por 
meio de agendamento prévio que a Comissão realizará com os gerentes e diretores dos 
serviços.

Nosso telefone é 54 - 32208797 e-mail:  nepas@fas.caxias.rs.gov.br

NEPAS - Núcleo de Educação Permanente em Assistência Social/FAS
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Aconteceu... 

CREAS NORTE  promove atividades com arte educação e atividades alusivas a Semana da Paz

  9ª Mostra Literária da Rede Recria premia vencedores

 Para além do atendimento a famílias em PAEFI e jovens em MSE e suas famílias, o grupo de Arte Educação integra o 
acompanhamento ofertado no CREAS Norte, sendo uma atividade complementar. É uma estratégia de escuta que utiliza a 
arte como um meio de expressão, possibilita a partilha das experiências, a interação social e a valorização do que cada um 
pode produzir de bom para o mundo. A atividade surgiu meio que “por acaso”, quando foi necessário o abrir espaço para 
cumprimento de PSC, já que não havia vagas suficientes na rede de entidades parceiras. Percebeu-se que, durante a produção 
artesanal, alguns adolescentes e famílias conseguiam falar de si de modo mais espontâneo do que nos atendimentos, trazendo 
com maior naturalidade algumas situações e angústias do seu cotidiano. Trabalhando com materiais simples e reciclados, o 
espaço promove a autodescoberta de talentos, o aumento da autoestima e o treino de habilidades sociais. O Grupo de Arte 
Educação integra adolescentes em MSE e famílias atendidas no PAEFI do CREAS Norte. É uma das atividades complementares 
ao acompanhamento. Os materiais produzidos podem ser levados pelos participantes (para si ou para presentear) e também 
são entregues às entidades que acolhem jovens em MSE de PSC nos “Fóruns de Entidades Parceiras”. O CREAS Norte, ao 
longo do ano, promoveu o Fórum das Entidades Parceiras da Saúde e o Fórum das Entidades Parceiras da Educação. Para 
novembro, será ofertado o Fórum das Entidades Parceiras de Assistência Social e outras políticas, que também contará com 
as lembranças produzidas no grupo. Esses Fóruns são momentos em que as entidades que recebem jovens em PSC podem 
repartir experiências, tirar dúvidas e obter suporte por parte da equipe do CREAS, favorecendo a articulação intersetorial 
preconizada pelo SINASE. 

02/11: Gustavo Valente Ruivo - CRAS Centro
03/11: Andreia Grazziotin - Casa Carlos Miguel
03/11: Terezinha Marli Pescador Andreazza - C.T. Norte
06/11: Iasmini Bellaver Dambros - CRAS Sudeste
06/11: Valderes Fernando de Oliveira Leite - Cadastro Único
08/11: Graciele Goulart Camargo Lora - CRAS Sul
08/11: Pamela Telles Zulianello - CRAS Sudeste
08/11: Zenilda Fachin Cruz - CREAS Sul
09/11: Gabriela Girelli Bernardi - Casa Estrela Guia
10/11: Denise Ribas Moraes Bueno - Casa Sol Nascente
10/11: Francine Santos da Silva - Cadastro Único
11/11: Solange Marli Fabricio - Sede
14/11: Viviane Maria Folchini Rodrigues da Costa - CREAS Sul
16/11: Anito Luiz Lenzi - Sede
16/11: Maria Graziela Terres Valim - Cadastro Único
16/11: Rosangela de Fatima Cardoso Alixandrino - CREAS POP RUA
17/11: Melina Buhler Giachelim - CRAS Norte

17/11: Nilson Alberto Gauer - Casa Estrela Guia
18/11: Marcia Varnieri Goron Smiderle - Sede
18/11: Marli Salete Rodrigues Hertz - CREAS POP RUA
18/11: Ricardo Maddalozzo - Sede
18/11: Silvana de Quadros da Silva de Lima - CRAS Sudeste
21/11: Ana Luiza de Bona Castellan Esquian Vigano - CRAS Centro
22/11: Sandra Pelissaro Maciel - COMDICA
23/11: Felipe Medeiros Freda - Casa Sol Nascente
24/11: Daiane da Cruz - C.T. Norte
24/11: Teresinha Belincanta - Sede
24/11: Leticia Maria Bisol - Cadastro Único
26/11: Lisana Teixeira Maciel - CRAS Sudeste
27/11: Julia Monteiro Pistor - S.C.F.V Laços da Amizade
27/11: Marcia Eolina de Camargo - CRAS Norte
28/11: Marjorie Monique Sasset Aver - C.T.Sul
29/11: Claudia Zaperlon - Casa Estrela Guia
29/11: Luciana Domingos Pereira - CRAS Leste

Intervenção alusiva à “III Semana Municipal da Paz” e ao “Setembro Amarelo” (dedicado à prevenção do suicídio):

 Na mesma linha das atividades anteriores, esta, além de dar visibilidade ao trabalho dos Grupos de Arte Educação CREAS 
Norte, possibilitou a interação entre o Serviço e o seu entorno, atingindo a comunidade, os lojistas e vizinhos. Transeuntes que 
circularam na Rua 20 de Setembro, entre as ruas Montaury e Visconde de Pelotas, nos dias 26 a 30/09, puderam levar consigo 
as pombas que decoravam todas as árvores da quadra. Cada pomba carregava consigo desejos de vida e uma mensagem de 
paz. Foram retirados mais de 400 origamis em forma de pomba, nas cores branca e amarela, produzidos pelo grupo. Nos 
mesmos grupos, foram elaboradas mandalas da III Semana da Paz, que agora encontram-se expostas no mural do CREAS Norte.
Muitos adolescentes em MSE buscam no ato infracional uma forma de visibilidade social. Ao contrário da violência, a ideia 
desse grupo é valorizar e dar visibilidade a esses adolescentes a partir de produções positivas, que envolvem cuidado, paz e 
reparação. A consciência social despertada pela reciclagem de materiais e os temas trabalhados possibilitam a reflexão e uma 
nova forma de se posicionar como sujeito no mundo.

  No dia 13 de outubro aconteceu a premiação dos vencedores da 9ª Mostra Literária promovida pela Prefeitura, por meio da FAS, 
Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente (RECRIA) e Associação Criança Feliz. A cerimônia ocorreu no palco da Feira do Livro com 
a presença do prefeito Alceu Barbosa Velho e da diretora da FAS, Inêz Soso, assessora técnica Mirian Nora, da secretária da Cultura, 
Rubia Frizzo, da patrona da Feira, Lisana Bertussi e representantes das demais entidades promotoras e parceiras da Mostra. Ao todo 
foram 600 textos inscritos em duas categorias: Verso e Prosa, divididos em cinco faixas etárias, que atingiu cerca de 2,5 mil crianças e  e 
adolescentes das entidades governamentais e não governamentais, dos 6 aos 9 anos, dos 10 aos 12 anos, dos 13 aos 16 anos, dos 17 aos 
21 anos e a categoria de Educadores. Foram premiados os 1º, 2º e 3º lugares e Menção Honrosa. Os demais participantes terão seus textos 
publicados no livro Recriar Textos e, os primeiros lugares de cada categoria terão seus textos expostos em banners na Feira do Livro. A A 
atividade é desenvolvida paras as crianças e adolescentes das entidades da rede socioassistencial de Caxias do Sul e ministra, todos os 
anos, cursos preparatórios com o objetivo de preparar os educadores como multiplicadores de conhecimento.
A coordenadora da Rede Recria e diretora de Proteção Social Especial da FAS, Inêz Soso, detalhou as etapas da mostra. “O projeto foi 
desenvolvido em quatro etapas, sendo que a primeira proporcionou aos educadores e oficineiros uma palestra com Tino Freitas. Na 
sequência, os oficineiros participaram do Curso de Formação Literária, no intuito de desenvolver práticas diversificadas para formar 
leitores e produtores de textos. No decorrer da capacitação, os educadores iniciaram as atividades com as crianças, adolescentes e jovens, 
despertando o prazer de ler e escrever, possibilitando o acesso a obras literárias e a produção de textos sobre a temática ‘Ler e escrever: 
da realidade à fantasia’. Após, as 26 entidades participantes enviaram seus textos que foram julgados por uma comissão literária que 
premiou os destaques. Além das crianças e adolescentes, os educadores também participaram do concurso literário, possibilitando um 
reconhecimento àqueles que desde o início do projeto foram os multiplicadores de um processo de aprendizagem e cultura”, informou. 
Inêz concluiu dizendo que a mudança da realidade dessas crianças e adolescentes integrantes da Rede Recria está ocorrendo, porque a 
educação e a cultura estão cumprindo seus papeis.
A 9ª Mostra  também premiou os educadores que trabalharam com as crianças e adolescentes. A FAS teve três destaques premiados, as 
educadoras sociais Lucimar Reginato Zardo,  pelo SCFV Laços da Amizade, Sirlei De Meneghi, do SCFV Cruzeiro do Sol e a Felomena da Silva 
Santos, da Casa Estrela Guia. 

Aniversariantes


