
O mês de março começou um tanto inusitado 
em 2020. O terceiro mês do ano normalmente 
é marcado por comemorações alusivas ao Dia 
da Mulher e pelo impulso do retorno às atividades 
cotidianas, com o retorno das aulas e outras 
atividades. Há aqueles que se arriscam a dizer 
que o ano começa realmente só em março, no 
pós Carnaval.

O fato é que a segunda quinzena deste março 
de 2020 chacoalhou o país de norte a sul, e 
massificou comportamentos até então vistos 
apenas em ambientes hospitalares ou noticiários 
televisivos, com uma multidão uniformizada com 
máscaras e luvas.

O Coronavírus transformou o cotidiano da 
população caxiense, agora confinada em 
isolamento social. Nunca foi tão importante 
permanecer em casa, na quietude. As semanas 
tornaram-se domingos eternos para uma boa 
parcela dos caxienses. 

Em contrapartida, uma outra parte se manteve 
na batalha na linha de frente da guerra, e serviços 
essenciais foram mantidos.
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Venceremos a guerra contra esse 
inimigo invisível! Nossa história 
ainda não acabou, estamos apenas 
escrevendo mais um capítulo.

ITÁLIA

FRANÇA

Homens e mulheres com um coração pulsante e incansável. 
Poder público caxiense e sociedade civil unidos no mesmo 
propósito de preservar vidas. Uma rede gigante de solidariedade 
se formou, com muitas mãos envolvidas. Alunos universitários 
desenvolvendo respiradores, empresas fabricando álcool gel e 
confeccionando epis. E outras dezenas de atitudes solidárias. 

A pandemia está apenas no início, mas a lição que já se pode 
tirar disso tudo é de como podemos ser flexíveis e resilientes. 
Ainda que se percam algumas batalhas, não podemos deixar 
nunca de lutar. Os desafios sempre trazem crescimento. São 
etapas vencidas. Não podemos perder a esperança.  

AFRICA DO SUL

A vida através das varandas
*Redação
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CRAS NORTE PROMOVE REFLEXÃO SOBRE 
DIA DA MULHER

Atividade refletiu sobre os desafios de ser mulher na contemporaneidade

No dia 13 de março foi dia da 
equipe do Centro de Referência 
de Assistência Social da Região 
Norte (CRAS Norte) realizar atividade 
comemorativa ao Dia da Mulher. 

O encontro reuniu em torno de 30 
pessoas, entre idosos atendidos no 
Serviço de Convivência, usuários 
acompanhados no Programa de 
Atendimento Integral às Famílias 
(PAIF), crianças e adolescentes do 
SCFV Santo Antônio e equipe do CRAS.
O evento foi uma iniciativa da 
equipe do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) Além do Horizonte. 

            Na tarde do dia 06 de março, 
o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS Norte) promoveu 
uma atividade alusiva ao Dia Internacional 
da Mulher, comemorado em 8 de março. 
O encontro foi organizado pela equipe 
do CREAS e preparado para as mulheres 
atendidas no serviço. Além da reflexão 
sobre o ser “mulher”, o público participou 
de oficina de elaboração de drinks sem 
álcool, maquiagem com Rita Elisabete 
– Espaço de Beleza e por fim, sessão de 
fotos com a fotógrafa Sheila Lima.

As mulheres atendidas no serviço 
foram ensinadas a preparar drinks 
sem álcool, além de outras atividades

CREAS NORTE PROMOVE 
“UM BRINDE A ELAS”
  

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

HOMENAGENS

No dia 9 de março as mulheres 
trabalhadoras da sede 
administrativa receberam uma 
muda de flor em homenagem 
ao Dia da Mulher. O diretor 
administrativo Julio Cesar da Silva 
e o procurador Expedito Abraão 
representaram a ala masculina 
da sede e fizeram entregas 
das mudas às colegas. A flor 
simbolizou a beleza feminina 
com a sua diversidade de cores 
e estilos.

SEDE ENTREGA MUDAS DE FLORES ÀS 
MULHERES DO ADMINISTRATIVO

“O tema foi abordado de forma acessível a todos, considerando a característica 
intergeracional do público, de forma que todos puderam contribuir e participar”, 
avalia a gerente do CRAS Norte, Adelice Souza Pereira. Foram abordados temas 
como violência doméstica, direitos das mulheres, machismo entre outros.
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MOMENTO SOLIDÁRIO
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A Fundação de Assistência Social recebeu no dia 19 de março a 
doação de cestas básicas, roupas e também papel higiênico com o 
objetivo de auxiliar as famílias atingidas no incêndio do último dia 15 
e demais famílias que necessitarem. As cestas-básicas foram doadas 
pelo 3ª Grupamento de Artilharia Anti Aérea (3º GAEE), por meio do 
Sargento Dallagnol e os fardos de papéis higiênicos pela Empresa 
Patypel. Interessados em doar colchões, alimentos não perecíveis, 
material de higiene, toalhas, pratos, panelas e itens pequenos podem 
entregar na sede administrativa da FAS. Para doação de móveis a 
comunidade ainda deve aguardar um segundo momento. 

Agradecemos o trabalho da equipe do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos do Centro Assistencial Vitória, do bairro 
Planalto, pela parceria na distribuição de cestas básicas para 80 
famílias atendidas pelo serviço. “Esse é um momento de união de 
esforços do poder público e a comunidade. Juntos, vamos vencer 
tudo isso. Profissionais da assistência social estão trabalhando para 
que as famílias que mais precisam possam permanecer bem em seus 
lares, com alimentação adequada durante essa quarentena”, reflete a 
presidente da FAS, Marlês Sebben. 

PREFEITURA ORGANIZA ABRIGO ESPECIAL PARA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Preocupados com o possível avanço da COVID-9 e para evitar a disseminação 
da doença, a Prefeitura de Caxias do Sul, em parceira com o Exército, Defesa 
Civil e diversas secretarias organizaram um local especial no Pavilhão 2 do 
Parque da Festa da Uva, desenvolvido especialmente para atender pessoas 
em situação de rua.

O espaço reúne uma média de 110 abrigados. A equipe do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social para pessoas em situação de 
rua (Centro Pop Rua) e demais entidades parceiras, recepcionaram os usuários, 
que receberam orientações com cuidados de higiene e saúde a fim de enfrntar 
o isolamento da quarentena por tempo indeterminado.

“Não vamos segurar ninguém, cada pessoa tem o direito de escolha, porém se 
sair não garantimos se poderá retornar em função do risco de contaminação. 
Estamos conscientizando que o melhor é ficar”, explica a presidente da FAS, 
Marlês Sebben.

TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS
FAS RECEBE DONATIVOS PARA 
AUXILIAR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL 
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DOAÇÕES DE ALIMENTOS DE 
EMPRESAS E COMUNIDADE EM 
GERAL
    No dia 31 recebemos centenas de quilos de alimentos, 
vindos da comunidade em geral e também de 
empresas. A presidente Marlês Stela Sebben agradece 
a parceria da comunidade e explica que os alimentos 
vão auxiliar a montagem de cestas básicas para as 
mais de 17 mil famílias atendidas pela Fundação. 
“Nosso sentimento de gratidão a todos que doaram. 
Já estamos separando e entregando esses alimentos 
para as famílias atendidas em nossos serviços”, relata. 
A campanha de doações foi realizada em parceria 
com a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas 
(ADCE), Banco de Alimentos e Fundação Caxias.

CAFÉ DA TARDE NA 
SEDE 

Servidores da sede são 
agraciados com lanche da 
tarde do dia 31 de março 
carinho da empresa de 
alimentos. Os salgadinhos e 
petiscos foram doados pela 
empresa de alimentos Le Fue.
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REDE SIM E 
PARCEIROS 
GARANTEM CAFÉ 
DA MANHÃ PARA 
ABRIGADOS NOS 
PAVILHÕES

A Rede SIM, em parceria com a 
Mundial Foods, EAT Consultoria 
em Food Service e Nescafé, fez 
a sua contribuição doando mais 
de 800 unidades de lanches 
para serem servidos no café da 
manhã da população de rua 
abrigada nos Pavilhões da Festa 
da Uva.

FAMÍLIAS ATENDIDAS NO SCFV 
IRMÃO SOL RECEBEM VIANDAS
A Prefeitura de Caxias do Sul, numa ação entre 
Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e a Fundação de Assistência Social 
(FAS) iniciou na última quarta-feira (01/04) a entrega 
diária de 50 viandas preparadas pelo Restaurante 
Popular para famílias  atendidas pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Irmão 
Sol. A iniciativa vai auxiliar as famílias residentes no 
Campos da Serra que eram atendidas pelo serviço, 
que hoje encontra-se com as atividades suspensas 
para evitar aglomerações. As marmitas são entregues 
pela própria equipe do SCFV Irmãos Sol, de segunda 
a sexta-feira, diretamente na residência das famílias.

FAS ADQUIRE MAIS DE 4 MIL CESTAS PARA FAMÍLIAS 
COM CRIANÇAS NO ENSINO MUNICIPAL 

No último dia 3 de abril teve início a entrega de 4.029 
cestas básicas para famílias de crianças e adolescentes 
da rede municipal de ensino. As cestas serão entregues 
para lares onde há situações de vulnerabilidade 
social, conforme seleção feita pelas escolas.
 
As escolas de Educação Infantil e Fundamental que 
tenham menos de 10 alunos que se enquadram 
nessa situação estão buscando os mantimentos 
diretamente na Smed. Já para escolas com mais de 
10 famílias contempladas, a FAS realiza a entrega nas 
instituições. A partir daí, a entrega para as famílias fica 
a cargo da escola. As famílias receberão uma segunda 
cesta básica a partir da segunda quinzena de abril.

A distribuição foi feita pela Secretaria Municipal da Educação 


