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Estamos vivendo momentos de superação e transformação 
todos os dias e procurando alternativas para reverter essa 
realidade antes desconhecida. Por incrível que pareça, 
contra muitas argumentações que nunca foi esta a melhor 
alternativa, neste momento a cesta básica é a nossa maior 
procura e necessidade. 

Para termos uma noção, antes 800 cestas básicas por mês 
eram o suficiente para atender quando fosse necessário nos 
CRAS, CREAS e urgências. Hoje por semana são mais de 100 
cestas básicas, para atender quem tem referência em algum 
de nossos serviços. Na sede da FAS atendemos famílias não 
referenciadas que tiveram suas vidas mudadas pelo COVID-19 
e precisamos de mais 3.000 mil cestas. 

 Alunos das Escolas Municipais de Caxias do Sul em vulnerabilidade social, mais de 3.000 mil cestas. 
Então precisamos de mais 10.000 mil cestas básicas por mês. Estamos dando conta, por contarmos com 
a solidariedade que existe em Caxias do Sul. Pessoas doando alimentos, empresas fazendo campanha, 
empresários se unindo para que não tivéssemos falta de cestas básicas, todos em torno da campanha 
Caxias do Amor.

 Minha pergunta é: quando tudo isso passar a FAS será a mesma? Respondo que não. Temos novos 
desafios, pois vamos ter que nos reinventar, buscando novas formas para atender a este público que não 
estava na Assistência Social, tinham suas vidas resolvidas com atividades informais e alguns foram demitidos 
e não retornarão as suas atividades anteriores. 
 Tudo vai voltar como era antes? Não, pois a durante a pandemia formas de trabalho e atividades 
foram reinventadas e a relação trabalho X emprego está sendo mudada em muitos setores.

 O nosso olhar terá que ser outro, teremos que buscar a renovação, o equilíbrio, o acolhimento do 
novo, e o mais difícil, a nossa própria reconstrução e quebra de alguns paradigmas sustentados por nós por 
muitos anos. Mas tudo tem o lado bom, aprendemos a olhar nos olhos das pessoas, ouvir mais e dar valor 
a muitas coisas que antes passavam despercebidas pelo acúmulo do dia a dia, e de certa forma tivemos 
que despertar a nossa criança interior, para dar conta de algumas demandas e afazeres que antes eram 
delegados à outros.

 O maior ganho dessa pandemia será a busca do que realmente é importante em nossas vidas: o 
convívio da família, dos amigos, dos colegas. E com certeza voltarão os almoços de domingo, as rodas de 
chimarrão, o chá da tarde e vão desaparecer as palavras “não tenho tempo”, “hoje não posso”, “converso 
depois”, “ligo depois”, etc.

 Que Deus ilumine o coração de todos e nos prepare para vencer as novas batalhas.

A FAS X COVID-19

Texto por Marlês Stela Sebben 
Presidente da FAS
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Sou a Leticia, trabalho na Tesouraria da FAS e venho aqui 
contar um pouco a minha experiência sobre teletrabalho e 
os seus desafios.
 
Aconteceu tudo muito rápido, as escolas fecharam de 
um dia para o outro. O medo e a insegurança entrou de 
forma assombrosa em nossas vidas. Crianças em casa e o 
trabalho não podia parar. Como fazer?
 
Com a possibilidade do teletrabalho aconteceu o que eu sempre desejei como mãe, porém 
nunca imaginei que pudesse um dia se efetivar na prática: poder cuidar dos meus filhos durante 
o dia, o Bruno está com 12 anos e a Larissa com 7 anos, e conseguir realizar meu trabalho.
 

Trabalhar de casa está sendo um grande desafio. São 
momentos tensos, de incertezas e muito aprendizado. 
Aquilo que antes era administrado de forma individual: o 
trabalho e a escola, agora juntou tudo. É preciso se adequar 
às mudanças no trabalho, se organizar constantemente, 
conhecer as plataformas de ensino à distancia, ensinar e 
reinventar-se o tempo todo neste momento de somente 
ficar em casa. As prioridades mudam a cada minuto ou 
segundos, manter meu trabalho em dia e se fazer presente 
nos cuidados dos pequenos me faz sentir-se completa e 
realizada pessoalmente e profissionalmente, mesmo esta 
oportunidade estar acontecendo em meio a este cenário 
tão triste e preocupante que é a Covid-19. Passar o dia 
inteiro juntinhos, atender seus chamados, abraçá-los, poder 
ver aquele sorriso lindo e alegria não tem preço. Claro, nem 

tudo são flores como em qualquer família, existem os momentos calmos e mais agitados.
 
Graças a ajuda dos colegas da FAS, sem citar nomes, eu diria “todos os setores” está sendo 
possível realizar este trabalho. Porque eu digo “todos os setores”, porque eu vejo o trabalho 
da FAS como uma corrente de mãos que se juntam para ajudar o próximo. Assim, o trabalho 
da tesouraria acontece porque existem servidores pensando, planejando e executando um 
trabalho sério, delicado e de muita responsabilidade. Nós trabalhamos com “vidas” , com 
“possibilidades”, com “esperança”. Então eu só tenho a agradecer ao empenho de todos os 
colegas que dão o seu melhor a cada dia e que fazem este belíssimo trabalho acontecer. 
É uma sensação de doação, de solidariedade, de companheirismo neste momento tão difícil 
que estamos passando, que me faz acreditar que tudo isso vai passar e que tudo ficará bem.

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.

Texto por Letícia da Silva Lessa
Agente administrativo da
Tesouraria da Gestão Financeira e Orçamentária
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SOLIDARIEDADE CAXIENSE EM FOCO
Um sentimento nos resume até aqui: 
GRATIDÃO.  O mês de maio foi marcado 
por inúmeras doações de alimentos, 
utensílios domésticos, máscaras e até 
livros. Confira algumas:

Doação de de 1.220 obras literárias pela  Secretaria 
Municipal da Cultura (SMC) . 
As obras são de diversos gêneros, como filosofia, 
autoajuda, história, de escritores caxienses, brasileiros e 
estrangeiros. Os livros serão incluídos em cestas básicas 
destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade 
social. A ideia da ação foi do vereador Felipe 
Gremelmaier que se inspirou em uma iniciativa adotada 
pela Prefeitura de Montevidéu, no Uruguai.

doação de 60 mil máscaras da empresa pettenati

doação de cestas básicas pela 
Juventude antifascista

ação solidária que envolveu 11 empresas e entidades 
empresariais,  que doaram cerca de 12 mil cestas 
básicas.  a iniciativa foi coordenada pela câmara de 
indústria, comércio e Serviços de caxias do Sul (cic 
caxias do Sul).
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PRIMEIROS KITS DE LIVROS E MÁSCARAS SÃO ENTREGUES

A Fundação de Assistência Social iniciou no dia 13 de m aio, a entrega dos kits de 
livros e máscaras para as famílias em vulnerabilidade social. Os kits serão entregues 
junto com as cestas básicas. A distribuição será realizada pelas equipes dos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) e sede administrativa. Os livros infantis doados serão 
distribuídos também às famílias atendidas no Programa Primeira Infância Melhor (PIM). 

AbRIGO PROVISóRIO NOS PAVILhõES TEVE AçÃO DE 
SAúDE COM A PARTICIPAçÃO DA ORGANIzAçÃO  
MéDICOS VOLUNTÁRIOS

No dia 17 de maio, foi realizada uma atividade de 
saúde com a população em situação de rua atendida 
no abrigo provisório dos Pavilhões da Festa da Uva, em 
parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. A iniciativa 
contou com o apoio da Organização da Sociedade 
Civil Médicos Voluntários. Por conta da pandemia, a 
organização trabalhou com menos profissionais do que 
é de costume. Ao todo, atuaram na ação, três médicos 
e 12 acadêmicos de medicina, duas psicólogas e dois 
acadêmicos de psicologia, além de duas farmacêuticas.

QUARENTENA NOS PAVILhõES:
O ISOLAMENTO TRADUzIDO EM ARTE 

(PARTE  1, CONTINUA NO PROXIMO MêS)


