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REINVENTAR-SE 
       EM TEMPOS DE CORONA 

Pensando em tempos de pandemia…

Quem diria que o ano de 2020 balançaria o alicerce do mundo. Pensar 
sobre os tempos de pandemia é uma tarefa angustiante, pois denota 
um futuro que nunca chega e um passado tão presente. 

Me chamo Keli Regina Roman, sou psicóloga e atualmente integro a 
equipe técnica da Casa de Acolhimento Sol Nascente e, sem dúvidas, 
foi necessário reinventar-se. A complexidade e a intensidade que 
vivenciamos o trabalho em uma casa de acolhimento para crianças e 
adolescentes é inerente ao contexto. Desempenhamos nosso trabalho 
dentro da casa dos acolhidos e o maior dos desafios foi, e está sendo, 

equalizar o distanciamento social com as demandas de cada um. Dicotomias diárias, pois ao chegar 
no trabalho, o seu colo, o seu abraço e sua escuta nunca foram tão esperadas como em tempos de 
isolamento social. 

A casa de acolhimento institucional para crianças e adolescentes integra os serviços ofertadas pela 
Alta Complexidade no SUAS. Este serviço tem por objetivo acolher e exercer a proteção integral de 
crianças e adolescente que receberam medida de proteção com rompimento dos vínculos familiares, 
fundamentado por uma circunstância de grave risco social e/ou pessoal. Já ouvi dizer que a casa de 
acolhimento para crianças e adolescente é análoga a uma UTI, a UTI da assistência social. 

Apesar de ser considerado provisório e de caráter excepcional, é pensado como forma de transição 
para reintegração familiar e superação da situação de risco e violação de direitos, para uma criança ou 
adolescente que está acolhido nem sempre é provisório e nem sempre é excepcional. Neste ínterim, um 
dos grandes objetivos do serviço é a reestruturação e o fortalecimento do vínculo familiar e, em tempos 
de pandemia, como pensar o fortalecimento dos vínculos outrora fragilizados/rompidos/inexistentes, de 
forma distanciada e virtual? Uma criança de 4 anos, que aqui a chamarei de Alice, fez a seguinte 
pergunta para sua mãe, durante um contato telefônico “Mãe, como é mesmo o seu nome?”. Esta seja 
talvez uma das manifestações mais marcantes deste tempo de pandemia e que retrata um pouco do 
que está em jogo aqui.

Não posso deixar de mencionar a preocupação sobre a proteção de crianças e adolescentes 
e o reconhecimento social destes como sujeitos de direitos. Neste ano o Estatuto da Criança e do 
Adolescente completou 30 anos e, no que se refere a proteção e garantia de direitos, muitos avanços já 
foram alcançados, tanto social, quanto juridicamente, no entanto ainda são necessários esforços para 
legitimar integralmente a proteção destes sujeitos. Acrescento que a proteção integral das famílias e 
dos seus indivíduos abrange uma complexidade que não se restringe apenas à atuação da Política de 
Assistência Social, ou seja, a complexidade do tema exige o trabalho intersetorial e a conscientização 
social para que não só trabalhemos quando há violação de direitos, mas sim que possamos intervir para 
que se previna efetivamente a violação.

E a pandemia? Bom, esta passou a fazer parte da nossa vida, pessoal e profissionalmente, e trouxe 
consigo ensinamentos, reflexões e mudanças. Algumas boas, outras nem tanto, mas a encaro como 
mais uma oportunidade de rever conceitos, repensar a nossa vivência (ou sobrevivência) e nunca 
esquecer da capacidade resiliente que temos de nos reinventar e superar crises. É na crise que há 
evolução.

Desejo resiliência

Um abraço caloroso a todos os colegas e suas famílias.

Texto por Keli Roman
Psicóloga Casa Sol Nascente
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A equipe do Centro de Referência Especializado 
para pessoas em situação de rua – Centro Pop Rua 
e também alguns usuários do serviço participaram, 
no dia 18 de novembro, do Seminário Virtual sobre 
a proteção social à população em situação de rua 
no RS.

A pandemia trouxe desafios na implementação 
de políticas públicas para este público, com a 
necessidade de ampliar espaços de acolhimento 
por causa dos riscos de contaminação, 
disseminação e adoecimento. Além disso, o 
crescente desemprego, com a redução dos postos 
de trabalho, provocou ampliação das populações 
desprotegidas e sem moradia.

CENTRO POP RUA PARTICIPA DE SEMINÁRIO 
VIRTUAL SOBRE A PROTEÇÃO SOCIAL À 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO RS

DISPONIBILIZADA A SEGUNDA ETAPA DO PLANO 
DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Fundação de Assistência Social (FAS) disponibilizou 
nesta quarta-feira (11-11), a segunda etapa do 
Plano de Contingência do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) para o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, dessa vez voltado para a 
rede socioassistencial parceira. O documento foi 
repassado aos serviços parceiros em outubro.

O plano propõe estratégias para garantir a 
continuidade da oferta dos serviços e também 
propor diretrizes para o trabalho social com famílias, 
garantindo a segurança de trabalhadores, usuários 
e famílias durante a pandemia. 

O evento foi realizado pelo Conselho Estadual de 
Assistência Social (CEAS) para discutir a proteção 
social à população em situação de rua no Rio 
Grande do Sul.

Participaram do seminário representantes dos 59 
municípios com mais de 10 pessoas em situação 
de rua, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social 
(STAS), Comitê Estadual Pop Rua, Comitê Municipal 
POA Pop Rua, Fórum Estadual dos Usuários do 
SUAS (FEUSUAS), Colegiado Estadual de Gestores 
Municipais de Assistência Social (COEGEMAS) e 
Defensoria Pública do RS.

O documento foi elaborado por uma comissão 
mista composta pelos servidores Luana Zulian 
Golin, Vanisa Raber, Eveline Carla Bisol, Helena 
Luci Facchin, Gabriela Girelli Bernardi e Cláudia 
Mengatto e também por representantes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA), Cibele da Rosa, Beatriz 
Pauletti Pirocca e Elaine Prigol da Rosa, do Conselho 
Municipal da Assistência Social (CMAS) Débora 
Zardin de Lima, Gisele Beatrís Lain, Cecília Damin e 
Elirci Wieczorek e do Conselho Municipal do Idoso 
(CMI) Danielle Cristina de Lucena Rech e Fernanda 
Mayer Bento.
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Foi realizada no dia 24 de Novembro, pela equipe de manutenção, a sanitização de todos os espaços 
da sede administrativa da FAS.

INFORMES COVID-19

PLANO DE CONTINGÊNCIA
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CREAS Norte participa da Campanha pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Esta ação do CREAS Norte tem o objetivo de divulgar a campanha para a comunidade em geral, 
conscientizando sobre este problema, infelizmente, recorrente na nossa sociedade. Além disto, as 
atividades visam informar sobre formas de pedir ajuda pelas vítimas, ou pessoas que percebam a 
violência e possam realizar denúncias. Em resumo, busca-se o engajamento da população com a causa, 
o empoderamento das mulheres e a prevenção da violência doméstica.

As atividades iniciaram no dia 25 de novembro, com uma atividade com objetivo de estimular o 
empoderamento das mulheres, por meio da arte. Consistiu em criar frases diferentes, em cada um dos 16 
dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, as quais serão deixadas a disposição das pessoas 
que frequentarem o CREAS ou que passarem na frente do serviço. Serão entregues em mãos ou deixadas 
em uma árvore decorada com 16 enfeites em frente ao prédio do serviço.

No dia 25 de novembro deste ano o CREAS Norte participou com o jogo “Amarelinha” sobre os 
Direitos das Mulheres e também com Exposição de Poesias e Frases. 

CAMPANHA 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA 
AS MULHERES COM AÇÕES VISANDO O COMBATE E A PREVENÇÃO

Todos os anos, os CREAS de Caxias do Sul, como parte da rede de enfrentamento e prevenção à violência 
contra a mulher, realizam atividades alusivas ao tema, para os usuários do serviço e também para a 
comunidade. Neste ano atípico, as atividades do CREAS Norte foram adaptadas ao momento, com o uso 
de recursos informatizados, mas também, envolvendo a comunidade em atividade realizada em frente 
ao prédio do serviço.

TBT 2019: Usuária do CREAS Norte 
acompanhando a amarelinha.



COMUNIC@R

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres é uma campanha anual e internacional que 
começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela 
Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de 
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, 
a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 
de dezembro.

No dia 10 de dezembro o CREAS Sul 
realizou a Exposição “Sapatos Rojos” 
e Varal com Afeto, elaborado pelas 
mulheres que são acompanhadas no 
CREAS Sul.

No mesmo dia, realizamos outra atividade chamada de Intervenções Urbanas, ou seja, utilizar os espaços 
públicos pra se manifestar é reconhecidamente um modo de comunicação com os passantes. Assim, 
reconhecendo a potência das Intervenções Urbanas, nós escolhemos pintar uma amarelinha na calçada 
do CREAS Norte e substituir os números por 16 direitos que toda mulher deve ter garantido. Nossa intenção 
é chamar atenção para os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. De modo 
provocativo colocamos a frase: Mulheres, nossos direitos não são brincadeira. Diariamente percebemos 
as pessoas intervindo (lendo) a amarelinha.

Também colocamos uma faixa sobre o assunto na fachada do serviço. Ademais, durante o período 
da campanha, serão realizadas atividades internas, incluindo a divulgação de materiais explicativos por 
meio das redes sociais do CREAS Norte no WhatsApp das nossas usuárias e; menção do tema durante os 
atendimentos aos usuários; e exibição de vídeos sobre o assunto na recepção.

Texto escrito pela equipe do CREAS Norte

TBT 2019: CREAS SUL PROMOVEU ATIVIDADE 
COM GRAFITE E COLCHA DE RETALHOS
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Especial, Ana Maria F. Pincoloni, psicóloga, Gestão do 
SUAS. Ofelia Sartor Perini, técnica em contabilidade 
da Gestão Financeira e Orçamentária e Fabiana 
Debora Rockenback, educadora social do Cadastro 
Único, que puderam repartir um pouco de suas 
experiências com os colegas.

A reunião será disponibilizada em forma de podcast. 
Os interessados podem entrar em contato com o 
Setor de Comunicação.

No dia 4 de dezembro tivemos o segundo encontro 
“Na linha de frente, em tempos de pandemia” com 
o objetivo de socializar as vivências e ações entre 
todos os trabalhadores neste tempo de pandemia.

A atividade reuniu os servidores Sirlei Zanrosso, 
educadora social do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Cruzeiro do Sol, Zenilda 
Fachin Cruz, psicóloga e técnica de referência da 
rede de média complexidade da Proteção Social 

II ENCONTRO DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE DO NEPAS

PROGRAMAS INFÂNCIA MELHOR E CRIANÇA FELIZ PROMOVEM “TÚNEL 
DO ABRAÇO” PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BAIRRO CÂNYON

realizadas sem acesso interno às casas e com 
as equipes munidas de todos os equipamentos 
de segurança. No entanto, alguns dos 
visitadores precisaram se reinventar, como é 
o caso de Natália do Amarante Candaten, 
com bronquite asmática desde os 10 anos e 
residente com os avós, maiores de 60 anos. 

Mesmo com as atividades presenciais 
paradas e as restrições impostas em razão 
do Coronavírus, os Programas Infância Melhor 
(PIM) e Criança Feliz (PCF) foram protagonistas 
de ações criativas no atendimento às famílias. 
As tradicionais visitas domiciliares foram 

Visitadora se inspirou numa iniciativa feita em lar de idosos.
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“Consegui encontrar e abraçar cerca de 10 famílias, 
além de conversar um pouco olhando nos olhos das 
minhas crianças após 9 meses de contato remoto” 
conta, emocionada. O Primeira Infância Melhor 
(PIM) é um programa do governo do estado do Rio 
Grande do Sul coordenado, em Caxias do Sul, pela 
Secretaria Municipal da Saúde em parceria com a 
Secretaria Municipal da Educação e Fundação de 
Assistência Social. Foi implantando no RS em 2003 e 
tornou-se Política Pública em 3 de julho de 2006 (Lei 
Estadual nº 12.544/06).

O município de Caxias do Sul aderiu ao Criança Feliz 
em fevereiro de 2017. O programa tem como foco 
as visitas domiciliares às famílias com gestantes e/ou 
crianças de 0 a 3 anos e famílias com crianças de 
0 a 6 anos beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), inscritas no Cadastro Único.

Os Programas contam com uma equipe 
multidisciplinar que orienta as famílias e gestantes, 
a partir de sua cultura e experiências, para que 
promovam o desenvolvimento integral de suas 
crianças. Enquanto eixo integrador de políticas 
públicas, na promoção das competências familiares 
e do desenvolvimento pleno das capacidades 
físicas, intelectuais e socioemocionais das crianças 
de zero a seis anos. O PIM tem como desafio a 
redução dos índices de desigualdade e exclusão 
social.

Natália atua no PIM desde abril de 2019 e é 
visitadora do bairro Cânyon. Na última terça-feira 
(08/12) o Centro Comunitário da localidade foi o 
palco desse encontro presencial.

“Enquanto meus colegas conseguiam pelo 
menos ver as crianças do portão de casa na 
hora das entregas, eu mantinha comunicação 
apenas por mensagens no WhatsApp e por 
ligação. Fiz diversos vídeos para as famílias, vídeos 
comemorando aniversários, ensinando a usar 
máscara corretamente. Também fiz figurinhas 
com meu rosto pra enviar. Tudo isso fazia efeito por 
um tempo, mas caindo na rotina, sendo supridos 
pelas diversas demandas que as famílias vinham 
a apresentar. O nosso trabalho no PIM/PCF é feito 
por meio do vínculo com as famílias e esse vínculo 
ficou fragilizado durante a pandemia. Foi assim que 
no final de julho eu assisti uma reportagem na TV 
de um lar de idosos que havia feito um túnel do 
abraço para os residentes poderem ter contato 
com os familiares neste período”, explica Natália.

Após pesquisas e anotações sobre a segurança 
desse mecanismo, foi escolhido o centro 
comunitário do bairro para a realização do encontro 
e, com todos os cuidados necessários foi possível 
manter a saúde de todos.


