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REFLEXÃO:

“Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós.” Benjamin Franklin.

ORIENTAÇÃO:

Seja um “Papai Noel” e adote uma cartinha
A  SEPLAG  e  a  PGE  firmaram  uma  parceria  para  adotar  440  cartinhas  de  crianças  e
adolescentes  carentes  provenientes  da  Casa  Madre  Giovanna  (Campo  da  Tuca),  Centro
Infanto Juvenil Monteiro Lobato (Restinga) e Escola Nossa Senhora de Fátima (Bom Jesus). A
cartinha sugere até três opções de presentes para escolha de um (valor mínimo sugerido R$
50,00).  Maiores informações:

Casa Madre Giovanna
A  Casa  Madre  Giovanna  é  uma  instituição  cristã  que  pertence  às  irmãs  Missionárias
Franciscanas do Verbo Encarnado, de educação informal, sem fins lucrativos que se propõe à
construção  do  ser  humano  integral,  acolhendo  crianças,  adolescentes  e  famílias
preferencialmente do “Campo da Tuca”, no Bairro Partenon, em Porto Alegre.
Não é uma creche e nem escola. É apenas um lugar que busca mudar destinos que pareciam
estar definidos.
http://madregiovanna.tripod.com/
Contato: Irmã Marivone (33521186)
96 cartinhas escritas/desenhadas por crianças e adolescentes de 05 a 15 anos.

Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato
O Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato é uma entidade assistencial, sem fins econômicos,
que tem como mantenedora a Associação Murialdinas de São José,
desde  1979.  Desenvolve  o  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos,
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prioritariamente com crianças  e adolescentes da  comunidade  do  bairro  Restinga  em Porto
Alegre.
Nosso  auxílio  neste  ano  será  com a  turma dos  menores  que  ficam na  Igreja/Capela  São
Leonardo Murialdo na Vila Bita da Restinga.
https://www.cijmonteirolobato.com.br/
Contato: Irmã Simone (32501154)
45 cartinhas escritas/desenhadas por crianças de 06 a 13 anos.

Escola Nossa Senhora de Fátima (Vila Bom Jesus)
Escola municipal de ensino fundamental da Vila Fátima.
https://www.escol.as/247616-nossa-senhora-de-fatima
Contato: 33383695
299 cartinhas escritas/desenhadas por crianças de 05 a 10 anos.

As cartinhas poderão ser retiradas até o dia 29/11 por qualquer servidor que trabalha no prédio
do DAER e do CAFF nos seguintes pontos de coletas:
Prédio do DAER:
- na comunicação social da PGE (18° andar)
Prédio do CAFF:
- na SEPLAG (comunicação social da SEPLAG -19° andar e DEARH - 2° andar);
- na PGE (PDPE e PTRAB - 15° andar, PLE - 11°, 12° e 15°, PPR e PP - 13°);

Os presentes  deverão  ser  deixados nos  pontos  de  retirada das cartinhas  até  o  dia  06  de
dezembro.

Em todas Instituições será realizada festinha com o papai noel para entrega dos presentes e
todos os envolvidos estão convidados a participarem desses momentos (saídas do CAFF a
combinar).
Dias das entregas:
- 16 de dezembro, segunda, Madre Giovanna (Campo da Tuca);
- 18 de dezembro, quarta, Escola Nossa Senhora de Fátima (Vila Bom Jesus);
- 19 de dezembro, quinta, Escola Nossa Senhora de Fátima (Vila Bom Jesus);
- 20 de dezembro, sexta, Monteiro Lobato (Restinga).

LEMBRETES:

Reuniões de Equipes
Em  continuidade  as  reuniões  do  Departamento,  segue  o  cronograma  das  próximas  já
agendadas:
- DMOD: 12/11, 9 horas;
- DIVAN: 14/11, 9 horas;
- DIARP: 20/11, 9 horas;
- Reunião geral e confraternização: 22/11, 9 horas.
Todos podem sugerir itens para pauta, para isso basta responder este e-mail.

NOTÍCIA:

Ciclo de Benchmarking para Gestão Pública
Na última quarta (06/11), ocorreu o primeiro encontro do “Ciclo de Benchmarking para Gestão
Pública”. Na ocasião, Equipe do Tribunal de Contas do Estado relatou diversas ações relativas
à gestão de pessoas. Dentre as ações, destacou-se o Projeto Aprendendo a Recomeçar, que
trata  da  preparação  dos  servidores  para  a  aposentadoria,  o  Integra  RH,  que  destaca  a
integração para novos servidores, e o Projeto de Desenvolvimento de Lideranças. A notícia na
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íntegra está disponível: https://planejamento.rs.gov.br/gestao-de-pessoas-e-tema-de-novo-ciclo-
de-encontros-da-seplag.

EXTRA:

Quais as competências e habilidades essenciais para o amanhã?
"Flexibilidade cognitiva. Tomada de decisões. Inteligência emocional. Criatividade. Pensamento
crítico. Todas essas características são citadas pela ONU como habilidades necessárias para
ser  bem-sucedido  no  futuro  do  trabalho".  O  artigo  completo  está  disponível  em:
https://hbrbr.uol.com.br/quais-as-competencias-e-habilidades-essenciais-para-o-amanha/.

O presente e-mail estará disponível na pasta P:\DEARH\01 - Boletim - Inova RH.

Att.,

Andrea Quadros Pasquini
Diretora de Recursos Humanos

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
+55 (51) 3288 1316

CAFF - Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br
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