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REINVENTAR-SE 
       EM TEMPOS DE CORONA 

Despertei um certo dia em meio a uma 
PANDEMIA... Como diria minha mãe: 
“Mamma Mia!”.

Insegurança? Preocupação? Medo? Com certeza, desafiador!

Coincidência ou não, a PANDEMIA chegou impondo ao mundo 
uma pausa no exato momento que eu me preparava para encerrar 
um ciclo de doze anos no SCFV. Serviço que me acolheu como 
servidora pública e que durante esses anos fez parte da minha 
vida. Um serviço o qual despendi dedicação, carinho, atenção.... 
Onde a energia jovem e impaciente das crianças e adolescentes 
envolveu-me completamente. Lugar onde o verbo “parar” é difícil  

de administrar...

No entanto, ciclos devem ser encerrados para dar espaço ao novo, mesmo que a despedida seja 
dolorosa. Com a chegada da PANDEMIA a mudança acabou acontecendo rapidamente e as demandas 
do isolamento social acabaram permitindo que eu não tivesse tanto tempo para lamentar, pois pessoas 
estavam trazendo para a Assistência Social situações que exigiram mais atenção que os meus meros 
problemas emocionais. 

Acredito que nada acontece sem um proposito maior, mas também entendo que, às vezes, se faz 
necessário “parar” mesmo que essa parada tenha sido imposta por uma PANDEMIA. Reavaliar e reciclar 
pensamentos, ideias e atitudes cria espaço e nos prepara para o novo, nos torna mais fortes e experientes. 

Provavelmente, para muitos isso tudo passará sem que nada seja comprometido. Logo a vida voltará ao 
seu ritmo desenfreado e a rotina sugará nossa capacidade reflexiva. Muitos lamentarão suas perdas, mas 
terão a capacidade de serem gratos pela vida. A economia sofrerá grandes abalos e muitas pessoas que 
não conheciam o significado de necessitar talvez aprendam o sentido da solidariedade. Outros ainda, 
sentirão vergonha em pedir ajuda, como já presenciei no atendimento às demandas de cestas básicas. 
Porém, o orgulho não poderá ser maior que a necessidade de alimentar-se para seguir em frente.

O que eu sei é que preciso viver um dia de cada vez, porém me sinto preparada e com muito espaço 
para absorver novos aprendizados e encarar novos desafios. Aos poucos, as pessoas recriarão novas 
formas de seguir com a vida e logo esse momento conturbado ficará no passado.

Para o futuro, desejo ter saúde física e mental para desenvolver o trabalho da melhor forma possível, sem 
esquecer que o motivo pelo qual estou nesse mundo é de evoluir como ser humano. Aos poucos, as 
pessoas recriarão novas formas de seguir com a vida e logo esse momento conturbado ficará no passado.

Texto por Lucimar Reginato Zardo
Educadora social - Proteção Social Básica



ABRIGO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
É TRANSFERIDO PARA NOVO ESPAÇO 

No dia 27 e maio  ocorreu a mudança do abrigo provisório para 
pessoas em situação de rua localizado nos Pavilhões da Festa 
da Uva para o prédio do antigo Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) Reviver, localizado na Avenida Circular Pedro Mocelin, 
4683, bairro Cinquentenário.
No total, 32 pessoas foram transferidas para o novo espaço, 
com área de aproximadamente 1.200m² e conta com salas 
multiuso, dormitórios, cozinha, refeitório, área de convivência 
e amplo pátio externo. O novo abrigo têm espaço para 50 
pessoas e para poder acessar têm que ser encaminhado pela 
Secretaria da Saúde, após avaliação, como ocorre nas Casas 
de Passagem. 

Moicano é o apelido de Antonio Alan 

Garcia, usuário atendido durante o 

abrigamento provisório nos Pavilhões.

O dia é sexta-feira, 26 de Maio 
de 2020, ano do acerto de 
contas provocado por uma 
pandemia.

 Que no silencio vem se 
alastrando, fazendo vitimas, 
deixando um rastro de tristeza, 
nos fazendo abdicar de nossa 
liberdade.

Eu e os outros que estamos 
há mais de dois meses 
enclausurados num Big 
Brother sem câmeras ou 
telespectadores, numa busca 
constante em lidar com as 
diferenças de cada um, 
impondo limites de convívio, 
fazendo com que estejamos 
agregados a uma só família, 
a família PAVILHÃO.

Vários pensamentos juntos 
só pelo acaso, mas cada um 
com o seu devido destino, 
buscando conviver um dia 
após o outro, até que a 
vida de todos tome o seu 
respectivo rumo, dependendo 
unicamente da sua força de 
vontade, do apoio uns dos 
outros e da própria FAS.

Impressões de uma 
pandemia

*Por Moicano

Área externa

Refeitório
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CASA SOL NASCENTE EM UM NOVO 
ESPAÇO FÍSICO

No último dia 20 de junho, foi dia de visita às novas instalações da Casa de Acolhimento 
Institucional Sol Nascente, no bairro Cinquentenário. O novo espaço, muito mais aconchegante, 
vai proporcionar às crianças um ambiente com aspecto de um verdadeiro lar. Além da direção 
da FAS, estavam presentes o prefeito Flavio Cassina, acompanhado da primeira dama Liliana 
Cassina e o vice-prefeito, Elói Frizzo.

A presidente da FAS, Marlês Stela Sebben, mostrou o novo local e ressaltou a importância da 
sensibilidade da administração em autorizar a mudança para o novo espaço. “Nossa gratidão 
pela acolhida, sabíamos que o espaço anterior era inadequado e estamos muito satisfeitos em 
poder trazer as crianças para esta nova casa, muito mais ampla, arejada e com ambiente que 

um lar deve ter”, ressalta.

A diretora da Casa, Patricia 
Fachinelli Zanol, explica que a 
Casa Sol Nascente é como uma 
extensão da casa de cada um. 
“A equipe está muito feliz com a 
nova casa. As crianças amaram 
e nós estamos aqui para cuidar 
delas como cuidamos de nossos 
filhos. Uma equipe satisfeita 
trabalha muito melhor. Nossa 
gratidão à equipe diretiva e 
administrativa da FAS por todo 
o esforço empreendido em nos 
proporcionar este lugar”.
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O Prefeito Cassina elogiou a amplitude 
do espaço e o carinho da equipe 
com as crianças da casa. “Existem 
imagens que valem mais que muitas 
palavras. Minha gratidão a todos as 
mãos que trabalham neste lugar. Ver 
essas crianças assim felizes e tratadas 
com tanto amor e carinho nos deixa 
profundamente agradecidos”, disse. 
Após, as crianças entregaram cartinhas 
de agradecimento aos convidados.

A Casa Sol Nascente se destina ao 
acolhimento institucional de crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, com 
deficiência ou não, sob medida de 
proteção e em situação de risco pessoal 
e social, cujas famílias ou responsáveis 
encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 
O atendimento é semelhante a uma residência, destinada ao atendimento de grupo de até 20 
crianças e/ou adolescentes.

O novo espaço contempla quatro quartos, berçário, sala de recreação, sala de visita, sala de 
coordenação, sala de equipe técnica, cozinha, banheiros, lavanderia e amplo pátio externo. 
Conta com equipe multidisciplinar composta por profissionais técnicos de nível superior psicólogos 
e assistentes sociais, técnicos de nível médio educadores sociais, estagiários e serviçal.

Também estavam presentes, o diretor administrativo Julio Cesar da Silva, a diretora de Proteção 
Social Especial, Vanda Ferreira Vittorazzi, o assessor técnico Everson Furtado, e demais equipe de 

Para facilitar o acesso da população 
aos CRAS e Cadastro, durante a 
pandemia, foram disponibilizados 
celulares com o aplicativo Whats App, 
que proporciona o agendamento 
de atendimento, esclarecimentos e 
orientações.

Além do telefone usual do serviço, a população poderá 
contatar pelos números abaixo listados, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

CRAS E CADASTRO ÚNICO  CONTAM AGORA 
COM WHATSAPP

CADASTRO ÚNICO: 54 98402.8420 
CRAS Centro: 54 98404.7892 
CRAS Sul: 54 98434.7920 
CRAS Norte: 54 98401.5710 
CRAS Oeste: 54 8403.9017 
CRAS Leste: 54 8404.7309 
CRAS Sudeste: 54 8402.8931

Confira: 

     Cozinha da nova casa Sol Nascente


