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REINVENTAR-SE 
       EM TEMPOS DE CORONA 

20 de março de 2020 com 
certeza será uma daquelas 
datas das quais eu sempre 
lembrarei. Era para ser o meu 
último plantão antes das tão 
esperadas e planejadas férias, 
que eu já sabia que seriam 
diferentes do esperado, mas não 
tanto. Foi um plantão atípico, 
pois acompanhávamos as notícias e ao mesmo tempo tentávamos pensar em como poderíamos adaptar 
o abrigo para essa realidade que estava chegando, sem aviso prévio, sem tempo para planejamentos...  
 
De repente, reuniram-se/comunicaram-se educadoras e educadores de ambos os turnos, chefia, 
equipe técnica, e levantamos a possibilidade de levarmos as crianças e adolescentes para casa. 
Parecia uma ideia meio surreal, mas surgiu como alternativa possível, alternativa de proteção. 
Equilibramos razão, emoção, bom senso, coletividade. Contatos realizados, decisão tomada. E a 
partir daí a história do Estrela Guia tomou um novo rumo, que certamente se fará viva na memória 
de muitas e muitos. Mesmo saindo de férias, na terça-feira eu acabei indo buscar o acolhido E. 
G., na época com um ano e dois meses, pois sabia de sua saúde frágil e queria realizar uma 
tentativa de cuidá-lo em minha residência, decisão compartilhada com meu companheiro. 
 
 Então, ele chegou em 24 de março em nossa casa e a rotina mudou completamente, pois passamos 
a ser três. O primeiro mês foi bastante complicado, em razão de suas complicações de saúde, mas 
graças ao envolvimento de profissionais de diversas áreas ele foi melhorando e hoje “nem parece a 
mesma criança”, conforme as palavras da própria pneumologista que nos atendeu no CES. Já são 
quatro meses de convivência integral conosco, em que muitos dentinhos nasceram, muitas comidas 
foram provadas, músicas escutadas, desenhos assistidos, brincadeiras inventadas. Foram dados 
os primeiros passos e agora corre por todo apartamento. Criou lembranças e deixou suas marcas.  
 
Assim como espalharam-se os brinquedos pelo caminho, espalharam-se infinitas doses de amor 
e afeto. Os dias de sol ao redor do prédio se tornaram nossa alegria, já que ele interage com os 
bichinhos que temos por aqui, amando os cachorrinhos, as galinhas, os cavalos, os gatinhos... 
Estamos transformando as limitações em esperança. Ele evoluiu em seu desenvolvimento e nós 
evoluímos como pessoas e assim tentamos sobreviver em meio à pandemia. Certos de que a 
separação que se aproxima não será fácil, mas conscientes de que nossos caminhos se cruzaram 
por algum motivo. Na excepcionalidade, reinventamos a educação social – alguns lá, outros 
cá, com o mesmo desejo de que possamos sair mais fortes e protegidos. Uma grata experiência. 

Texto por Ingrid Bays
Educadora social da Casa 
Estrela Guia

*Em função da pandemia e para proteção dos acolhidos e dos profissionais, algumas crianças das casas 
de acolhimento ficaram isoladas com os educadores sociais em suas respectivas residências, medida 
essa autorizada pelo Juizado da Infância e Juventude.



FAS APROVA NOVO REGIMENTO INTERNO
No último dia 29 de junho de 2020 foi aprovado o Regimento Interno da Fundação 
de Assistência Social, por meio do decreto Municipal 21.040, de 29 de junho de 2020. 
Sua publicação aconteceu no último dia 02 de julho, no Diário Oficial do Município. 

O regimento interno é o guia para o funcionamento de uma instituição e, por isso, deve estar 
sempre atualizado de acordo com a criação, extinção, fusão e desmembramento de setores e 
cargos. Também é um documento útil no controle social, na medida em que informar à sociedade 
sobre as atividades exercidas pelos órgãos, quanto à política, à organização e aos serviços. 

O último regimento interno era do ano de 1996, quando a Fundação foi criada. O atual documento 
foi elaborado pelo diretor administrativo com a colaboração efetiva das chefias. O arquivo pode ser 
encontrado no Portal do Servidor, na aba documentos. 
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NOTÍCIAS DO CENTRO POP RUA E SERVIÇO 
ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL
O Centro Pop Rua realizou no 
em  julho, 569 atendimentos na 
rua, sendo que 56 desses, foram 
abordagens com diálogo aos 
usuários em 66 lugares diferentes. 
 
Em julho foram mais de 30 usuários 
acolhidos nas nossas Casas de 
Acolhimento.
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No dia 16 de julho a FAS recebeu 
595 litros de álcool gel 70%, 
fornecida pelo pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul 
– Campus Caxias do Sul, por meio 
do Projeto Previne IF.

 As doações recebidas serão 
encaminhadas para os serviços 
da Fundação, famílias em 
vulnerabilidade e para as 
reciclagens da Cadeia Produtiva 
de Recicladores.

No dia 23 de julho recebemos 
1390 frascos de álcool 70% da 
empresa Mundial S.A Produtos de 
Insumo, que foi distribuído para as 
famílias atendidas nos serviços da 
Fundação. 

DOAÇÕES DE ÁLCOOL GEL E ÁLCOOL LÍQUIDO

FAS INVESTE MAIS DE 60 MIL EM EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHADORES
Materiais serão usados pelos servidores no atendimento da população. (segue na outra folha) 



A partir de agosto as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social devem se dirigir 
aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), pertencentes ao Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS).

De acordo com a Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, o CRAS é o equipamento responsável pelo 
trabalho social com as famílias, dentro da Política de Assistência Social. 
A presidente da FAS, Marlês Stela Sebben, refere que em razão da pandemia de COVID-19 estar se 
prolongando, foi necessário avaliar a logística da distribuição. “Percebemos o agravamento das situações 
de vulnerabilidade e em especial a condição de renda das famílias e nesse sentido, há vedação na 
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, pela Lei Federal 
nº 9.504/1997, Art. 73,§ 10, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei”, explica.

A FAS não receberá mais listagens das Associações de Moradores de Bairros (AMOBs), de 
modo que as famílias identificadas pelos presidentes de bairro devem ser encaminhadas 
exclusivamente aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.  
Os Cras atendem de segunda a sexta-feira, das 8h ao 12h e das 13h às 17h e estão fazendo agendamento 
também pelo aplicativo whatsapp. O atendimento será prestado mediante agendamento.

No mês de julho, a FAS já investiu R$ 66.793,92 em 
equipamentos de proteção individual (EPIs) para o 
funcionamento de seus serviços. 
 

Foram comprados até agora 32 tapetes sanitizantes, 
300 dispensers de mesa para alcool gel, 1980 máscaras 
de tecidos, 100 galões de 5 litros de álcool gel, 225 
máscaras face shield, 600 jalecos, 25 termômetros infra 
vermelho e  16 tótens de álcool gel. 
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ORIENTAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SUAS 
DE CAXIAS DO SUL

A FAS lançou neste mês o Plano de Contingência 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para o 
enfrentamento da pandemia de Covid-19.
 
O plano tem como objetivo propor estratégias para 
garantir a continuidade da oferta dos serviços e 
também nortear diretrizes para o trabalho social com 
famílias garantindo a segurança de trabalhadores e 
usuários durante a pandemia. Além disso, garantir 
a segurança de trabalhadores e usuários por meio 
do uso de equipamentos de proteção individual 
(EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC) e 
dos Protocolos Obrigatórios, descritos no Modelo de 
Distanciamento Controlado do Estado do RS.

A presidente da FAS refere que o plano de 
contingência visa garantir a continuidade dos serviços 
de maneira que as famílias e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade social temporária tenham acesso 
a serviços e benefícios do SUAS. “Com a crise estamos 
atendendo muitas famílias que nunca precisaram da 
assistência social antes e nosso objetivo é garantir o 
acesso a todas e também assegurar que as equipes 
de trabalho desempenhem suas atividades com 
segurança e proteção”, explica Marlês.

ESPECIAL



O documento foi elaborado por uma comissão de servidores da Diretoria de Gestão do SUAS 
representantes de cada área de proteção social, Ana Maria Franchi Pincolini, Andressa Xavier da 
Rosa, Vanisa da Silva Raber e Luciane Demenech, da Gestão do SUAS e Ana Paula Pereira Flores, 
da Diretoria de Proteção Social Especial que construíram o plano por meio de reuniões virtuais e 
pesquisa.

A partir do lançamento e entrega do plano para o Prefeito, a FAS, por meio da comissão, vai 
acompanhar a implementação das ações recomendadas no plano, no intuito de construir 
coletivamente com seus trabalhadores o planejamento de suas ações durante o período 
pós pandemia, visto que o cenário nacional tem indicado que o SUAS será um dos grandes 
protagonistas deste momento.

A primeira etapa do documento, voltado para os serviços diretos da FAS, está sendo submetida 
a apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), órgão que 
fiscaliza a política de assistência social do município. Já está em processo uma nova comissão 
de servidores que ficará responsável por elaborar a segunda etapa do plano, voltado para a 
rede socioassistencial não estatal da assistência social de Caxias do Sul. O arquivo digital você 
encontra na página da Fundação e no Portal do Servidor da FAS.
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