
 

  Informa RH

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)

Quem acertar vai ganhar 
brinde no próximo mês!

Adivinhe quem é?
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Conhecer 

Relotações

Exonerações

Servidores contemplados com Licença -prêmio 

Suzana Regina Cecconello - Sol Nascente 
Cláudia Silveira Marroni - Sede
Jussara Fátima Maciel - CE Aldeia dos Anjos
Inês Bernadete Scwantes Peruch - CREAS
Maria Luci Rocha Pereira - CE Aldeia dos Anjos
Jurema Tania Maria Adami - CRAS Norte
Janete Aparecida Razera Oro - CRAS Norte

Nomeações: 
Carina Arbugeri Stringari

Educador Social

Édima Dagostini - Sede
Miriam B. Rauber - CRAS Centro
Zenilda F. Cruz - CREAS

Ana Flávia Garcez 
Neuro Luiz Piccoli

Aposentadoria
Luiz Augusto A. da Silveira
Rosalina Marinês Oss 

         No dia 09 de setembro aconteceu 
o lançamento do Programa Nacional 
de Promoção do Acesso ao Mundo do 
Trabalho - Acessuas Trabalho Caxias do 
Sul. A solenidade ocorreu no Auditório 
do Centro Administrativo. Estavam 
presentes a 
primeira-dama 
e coordenadora 
de Comunicação 
da Prefeitura, 
A l e x a n d r a 
Baldisserotto, a 
presidente da 
Fundação de 
Assistência Social 
(FAS), Marlês 
A n d r e a z z a , 
s e c r e t á r i o s 
municipais, a coordenadora do 
Acessuas Trabalho Caxias do Sul, Eleni 
Raquel Tsuruzono, além da equipe 
do Acessuas e de representantes 
de entidades assistenciais .
A presidente da FAS, Marlês 
Andreazza, ressaltou a importância 
do Programa e o empenho da equipe 
de trabalho. “Estamos investindo 
nas pessoas, oferecendo cursos de 
qualificação e dando acesso ao trabalho

aos que mais precisam”, destacou.
     Conforme o Prefeito, Alceu Barbosa 
Velho, promover o desenvolvimento e 
dar acesso ao trabalho é o verdadeiro 
caminho para tirar as pessoas da miséria e 
da pobreza. “Tenho certeza que, no futuro, 

vamos comemorar 
os resultados 
desse, Programa 
que visa beneficiar 
a sociedade e 
oferecer melhores 
condições de 
vida aos que mais 
precisam”, disse.
        O Acessuas 
Trabalho tem como 
objetivo promover 

ações de mobilização e encaminhamento 
de pessoas em situação de vulnerabilidade 
para inclusão no mercado de trabalho. 
As ferramentas que o Programa utiliza 
são cursos de qualificação e formação 
profissional, ações de inclusão produtiva 
e serviços de intermediação de mão de 
obra. Tudo isso é feito de forma articulada 
com outras iniciativas de assistência 
social, para garantir, acima de tudo, a 
cidadania e o bem-estar das pessoas.

Lançado Programa Acessuas Trabalho 

Atualização do quadro 
de servidores

    A família da foto é da nossa colega psicóloga 
Samile Bossardi, atualmente em licença 
interesse. A gatinha Natália e seus pais  são 
um exemplo de garra, persistência e fé para 
todos nós.  A pequena nasceu no dia 31 de 
dezembro de 2011, com 6 meses de gestação. 
No fim do ano, Natália completa 2 anos ao lado 
da mamãe coruja Samile e do papai André. 
     Que Deus continue abençoando cada vez mais 
esta linda família.

      O educador social tem uma função 
privilegiada na FAS. Cabe ao EDUCADOR 
SOCIAL, entre tantas outras funções, a 
acolhida e o cuidado com o usuário da política 
de Assistência Social.
        Por este tão importante motivo, cabe 
ao educador estar munido de um conjunto de 
habilidades e características, além de muita 
sensibilidade e empatia.
  Somos, junto com o nosso usuário, 
protagonistas de uma história de conquistas 
e, ao mesmo tempo, de grandes desafios.
    Neste mundo de grandes contradições, 
somos desafiados a todo momento. O que 
nos faz seguir em frente? O olhar agradecido 
de nosso usuário, que passa a ser um 
companheiro de jornada e, por este motivo, 
também faz parte de nossa história. 
   Por tudo isso, enquanto EDUCADORA SOCIAL 
nesta minha trajetória profissional, acredito 
que os EDUCADORES da FAS, são pessoas 
ESPECIAIS.

                                            Andréia Grazziotin
           

O Educador Social na FAS
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Oficializar

?????????
Era nossa colega Grazi, 
do setor de telefonia!

AGENDE-SE

Aconteceu... 

12- Dia das Crianças      15- Dia do Professor                28- Dia do Servidor 

    A Fundação de Assistência Social apresentou  o 
diagnóstico institucional ao Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS) . A apresentação 
ocorreu na Câmara de Vereadores, no dia 06 de 
setembro durante Assembleia do CMAS e contou 
com a presença da 
presidente do Conselho 
de Assistência Social, 
Daiana Batisti, da 
diretora de Promoção 
da Cidadania Alda 
Lundgren, da diretora 
da Infância e Juventude 
Inez Soso, da assessora 
técnica Miriam Nora 
e dos responsáveis 
pela elaboração do 
diagnóstico, Sandra 
Silveira e Fernando Barcellos, da FB Consultoria e 
Assessoria. 
        A primeira versão do diagnóstico foi apresentada 
aos gestores e coordenadores da FAS em dois 
seminários e entregue à comissão de fiscalização, 
composta por servidores da Fundação. Após 
avaliação, o documento foi readequado e será 
apresentado durante assembleia do Conselho. A 
empresa FB Consultoria e Assessoria,  responsável 
pelo processo, iniciou suas atividades em 
fevereiro, por meio de visitas técnicas aos serviços 
e setores, com o objetivo de coletar informações 

para o mapeamento do quadro situacional 
e produção do diagnóstico organizacional 
e de indicativos de alinhamento. A próxima 
etapa prevê o planejamento, que envolverá a 
socialização, discussão e avaliação do diagnóstico 

dos setores e serviços e 
elaboração de estratégias 
de realinhamento dos 
mesmos. Pretende-
se também durante o 
planejamento, oportunizar 
a discussão e sistematização 
de competências e 
atribuição de cada setor e 
serviços a fim de subsidiar 
a formatação do novo 
regimento interno da FAS. 
    Durante reunião com a 

direção, ocorrida em início de agosto, a empresa 
relatou que, em relação às primeiras indicações 
de realinhamento, existe a necessidade da 
readequação da rede de acolhimento de crianças 
e adolescentes às normas técnicas, no que diz 
respeito a priorizar atendimento a pequenos 
grupos e reorganização da gestão dos serviços. 
”Estamos em pleno processo, mas é preciso deixar 
claro que a FAS hoje, destaca-se no cenário estadual 
pelos ótimos índices de execução da Política de 
Assistência Social e também pela alta qualificação 
de seu quadro funcional”, destacou Sandra Silveira, 
assessora técnica da FB Consultoria. 

FAS apresenta diagnóstico institucional ao CMAS
 Está em fase de elaboração o Plano Municipal de 
Assistência Social 2014 – 2017. A FAS por tratar-se da gestora 
da política pública de Assistência Social tem a incumbência de 
sua elaboração.
                   Na perspectiva do SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social) o Plano é um instrumento de planejamento estratégico 
que organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional 
de Assistência Social e deve ser elaborado no mesmo período 
do Plano Plurianual (PPA).
          A atual gestão da FAS, em razão das adequações 
necessárias ao reordenamento proposto, entendeu em realizar 
o Plano de forma participativa, ou seja, com representantes 
dos CRAS, CREAS, CMAS, Apoio à Gestão, Assessoria Técnica, 
Setor Financeiro da FAS, visando realizá-lo por eixos: Eixo 1 
- Proteção Social Básica; Eixo 2 - Proteção Social Especial de 
Média Complexidade; Eixo 3 - Proteção Social Especial de 
Média - Alta Complexidade; Eixo 4 – Gestão e Eixo 5 - Controle 
Social.
             O Plano será composto também pelos resultados 
e impactos esperados, recursos necessários, mecanismos e 
fontes de financiamento, rede de serviços e indicadores de 
monitoramento e avaliação.
           Será um Plano Municipal de Assistência Social elaborado 
por diversos atores, na perspectiva de planejamento de 
ações, metas, período de execução e financiamento da 
gestão municipal de assistência social. Serão instrumentos 
norteadores, entre outros, a tipificação nacional de serviços 
socioassistenciais, as prioridades e metas para a Gestão 
Municipal do Suas, o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes 
para a elaboração do PMAS e as deliberações da Conferência 
Municipal de Assistência Social, esta com ampla participação 
dos usuários.
             Os grupos já estão se reunindo para a elaboração e 
está posto o desafio de construir coletivamente um plano que 
perpassa pela luta de muitos anos de profissionais assistentes 
sociais, psicólogos, enfim, de todos os trabalhadores e 
colaboradores da rede socioassitencial, em transformar, com 
base nas legislações e normas vigentes, a Assistência Social 
em Política Pública. Nossa prioridade é o empoderamento 
do usuário, sua família, em seu território o convívio na 
comunidade, potencializando sua autonomia a fim de buscar 
a erradicação das vulnerabilidades e riscos sociais e atingir a 
tão sonhada cidadania.

Plano Municipal de Assistência Social

Miriam Nora
Assessora Técnica

01/10: Sharon Vieira - CE Aeroporto
01/10: Giglioli Rodrigues - Viva Rachel
01/10: Renata da Silva - Sede
04/10: Eduardo Mazzotti - Sede
07/10: Diego de Lima - CE Arco Iris
07/10: Fernanda Borges - CRAS Oeste
09/10: Fabiana Moschen - CREAS
10/10: Rafael Vieira - Sede 
10/10: Maria de Fátima Zuffo - CREAS Pop Rua
11/10: Claudia Mengatto - CRAS Norte
13/10: Jucelia Hopperus - Sol Nascente 
13/10: Simone Spido - Sol Nascente
13/10: Caroline Segalla - CT
14/10: Carlos Heitor da Silva - Sede
14/10: Anderleia Pasquali - CREAS Pop Rua
14/10 Marcos  Aurelio Lopes -  Sede
14/10: Susana Pereira - CRAS Sul 
15/10: Tereza Turella - Sol Nascente
18/10: Maria Fernanda Caldasso - Sol Nascente
18/10: Adriely Hottl - CE Laços da Amizade
19/10: Naura Teles - Viva Rachel 
19/10: Jurema Adami - CRAS Norte
20/10:  Adriane Palhano - Sol Nascente
25/10: Rosinei Cardoso - Sede
25/10: Maria Ivani Morais - CRAS Centro
26/10: Derli de Aguirre - Sol Nascente
26/10: Patrícia de Campos - Estrela- guia
27/10: Marlene Serafini - Estrela-guia
29/10: Nadia Colombo - Sede
30/10: Denner Borba - CT
31/10: Cláudia Marchioro - CE Flor do Ipê

Vem aí as comemorações da 
Semana do Servidor 2013, 

de 28/10 a 10/11
com diversas atrações. 

Aguarde!!!

           No dia 26 de setembro aconteceu a abertura da 
4ª Conferência Municipal do Idoso, com o tema "A 
pessoa idosa e o protagonismo nas transformações 
sociais". A solenidade ocorreu no salão da Igreja 
dos Capuchinhos. O 
evento é promovido 
pelo Conselho Municipal 
do Idoso, em parceria 
com a FAS, por meio da 
Fundação de Assistência 
Social.
  Estavam presentes 
a primeira-dama e 
coordenadora de 
Comunicação da 
Prefeitura, Alexandra 
Baldisserotto, a 
presidente da Fundação 
de Assistência Social (FAS), Marlês Andreazza, 
a secretária da Educação, Marléa Ramos Alves, 
a presidente do Conselho Municipal do Idoso, 
Viviane Guedes Tramontin, a vice-presidente do 
Conselho Municipal do Idoso, Fernanda Legnaghi, 
o presidente em exercício da 

Associação dos Aposentados, Abrelino Dalbosco, o 
presidente de honra da União das Associações de 
Bairro (UAB), Luiz Pizzeti, membros do Conselho 
Municipal do Idoso, presidentes de conselhos 

municipais e grupos da 
terceira idade,  somando 
mais de 400 pessoas.
   A Prefeitura mantém 
diversas atividades 
voltadas à Melhor Idade, 
como o Projeto Conviver, 
as Academias da Melhor 
Idade, o Serviço de 
Proteção Especial ao 
Idoso (SPEI) em parceria 
com o Centro Cultural 
Jardelino Ramos, entre 
outros. A 4ª Conferência 

Municipal do Idoso tem o objetivo de definir as 
prioridades no atendimento das necessidades 
do segmento em Caxias do Sul. Além disso, é um 
espaço para consulta, avaliação e proposição de 
políticas públicas.

4ª Conferência Municipal do Idoso  reúne  mais de 400 pessoas 


